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Autopaikat seurakuntayhtymän päänvaivana
Keskusseurakuntatalolle 
pitäisi lunastaa 52 
uutta autopaikkaa.

K uopion seurakuntayhtymää saattaa 
loppusyksystä odottaa mojova lasku, 
jos velvoite lisäautopaikkojen hankki-
misesta realisoituu. Keskusseurakunta-

talon kokoisella kiinteistöllä olisi määräysten mu-
kaan oltava 104 autopaikkaa.

”Kyseinen määrä oli aikoinaan rakennusluvan 
saamisen edellytyksenä. Keskusseurakuntatalo val-
mistui 70-luvun lopulla ja samassa yhteydessä val-
mistuivat paikat 52 autolle”, Kuopion seurakuntayh-
tymän hallintojohtaja Timo Korhonen selvittää.

”Tuohon aikaan autokanta oli nykyistä pie-
nempi ja ehkä myös ajateltiin, että asian ehtii jos-
kus tulevien vuosien varrella hoitamaan kuntoon.”

Kaupunki on nyt nostanut velvoitteen esille ja 
vaatii seurakuntayhtymältä asian korjaamista.

”Tilanne oli katkolla jo viime syksynä, mutta 
saimme vuoden jatkoaikaa.”

Ehkä torin alle
Korhonen arvelee, että mahdolliset uudet auto-
paikat lunastetaan todennäköisesti torin alta.

”Se merkitsisi noin 1,5 miljoonan euron lisä-
laskua, mikä ei tietenkään tässä taloudellisessa 
tilanteessa erityisen mukavalta tunnu. Varsin-
kin, kun maksajan roolista huolimatta emme sai-
si mitään korvamerkittyä käyttöoikeutta parkki-
paikkoihin.”

Asian etenemistä jarruttaa omalta osaltaan 
se, että keskusseurakuntatalon tulevasta käyttö-
tarkoituksesta on meneillään selvitys.

”On ollut kaavailuja, että rakennuksen korke-
ampi osa muutettaisiin vanhusten palvelutaloksi. 
Siinä tapauksessa velvoite 104 autopaikasta saat-
taisi purkautua.”

Selvityksen on määrä valmistua elokuun lop-
puun mennessä.

”Jos päädytään siihen ettei talo mene tule-
vaisuudessa ulkopuoliseen käyttöön, on yh-
tymän hankittava puuttuvat autopaikat loka-
kuussa.”

Heli Haring
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Yhtenäistä tulevaisuutta ei ole
Tutkia nyt tulevaisuutta, 
kuka siitä selvän ottaa?

I lkka Halava ei vaikuta olevan tuulten ja tähtien 
heiluteltavissa. Edessäni on rauhallinen ja asialli-
nen, jopa jämäkän tuntuinen tulevaisuustutkija. 
Hänen tutkimuskohteenaan on ihmisyhteisöjen 
sosiokulttuurinen muutos. Hän on ollut luke-
mattomissa organisaatioissa tukemassa muu-
tosjohtamista: Ministeriöstä balettiin, tullihal-
lituksesta seurakuntiin, Hesarista YLE:n suuriin 
uudistuksiin 

Kirkon kentällä Ilkkaa on totuttu näkemään uutena Jäsen 
360 -asiantuntijana. Kirkko on lähtenyt tutkimaan jäsenkun-
taansa uusin kohdennetuin menetelmin, kun yhtenäiskulttuu-
rista on tullut muisto vain.

”Kun yhteiskunta sirpaloituu ja yhteinen todellisuus pirs-
taloituu, on pakko käsitellä segmentoinnin teemoja. Saman-
kaltaisuus väestössä on vain rajautuvaa eli vain osittaista, ny-
kyään puuttuu yhtenäinen sosiokulttuurinen profiili. Syntyy 
ristiriita, joka vaikuttaa organisaatioiden kykyyn toimia. Yri-
tyksille ja kirkolle ristiriita merkitsee sitä, että ei ole itsestään 
selvää, että säilyy kyky palvella ja ylipäätään olla hengissä.”

Uskonnottomasta kodista kirkkoon
Kirkon jäsenkato on haastanut kirkon väen miettimään, mistä 
on kyse. Miten toimintaa voisi muuttaa, jotta kohtaamista ta-
pahtuisi ja kieli olisi ymmärrettävää? Miten syntyisi aitoa vuo-
rovaikutusta? On myös mietitty, pitääkö oppia ajanmukaistaa 
ja millaiset linjaukset esimerkiksi avioliittolakiin ovat järkeviä.

Ilkka Halava ei lähde ottamaan sellaiseen kantaa. Sen si-
jaan hän puhuu siitä, että kohderyhmästä on hyvä olla tietoa 
ja ymmärrystä.

Koska kirkko on seurakunta eli jokainen kirkon jäsen, tar-
vitaan siis tietoa yhteisöstä, joka ei ole enää samanlainen kuin 
aiemmin.

”Olen itse kasvanut uskonnottomassa kodissa. Karkasin 
sieltä kirkkoon”, Ilkka Halava piirtää kuvaa siitä, miten hänes-
tä tuli ihminen, joka kykenee katsomaan ryhmiä vähän toiseu-
den kautta.

”Olen itse vakaumuksellinen kristitty. Siksikin kirkon tule-
vaisuus on minulle tärkeä.”

”Tilanne, jossa dialogi särkyy, vähenee ja sitten loppuu, on 
vaikea. Sitä en toivo.”

”Kun Paavali meni uuteen maahan ja ohjeisti muita siihen, 
hän neuvoi, miten on mentävä ihmisten sekaan, kuunneltava 
mitä, mistä ja miten he puhuvat. Vasta sitten voi mennä pu-
heeseen mukaan, vasta sitten voi syntyä dialogia.”

Liikaa jakoja, liikaa rajoja

Maantieteelliset erot, ikäkaudet jakavat seurakuntien työ-
muotoja; hyvin monenlaisia jakoja on jo tehty nykyiseen seu-

rakuntatyöhön. Lapsityönohjaajat kohtaavat lapsia, dia-
koniatyöntekijät vanhuksia ja niin edelleen. Jumalanpalvelus 
ei oikein ole lunastanut paikkaansa kokoavana työmuotona 

Keskusseurakuntatalolla on tällä hetkellä vain 52 autopaikkaa, kun niitä 
pykälien mukaan pitäisi olla kaksinkertainen määrä.
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Työnantaja arvostaa  
luotettavaa työntekijää

O nnea Sinulle, joka valmistut ammattiin; 
onnea Sinulle, joka sait ylioppilastutkin-
non läpi; onnea Sinulle, joka peruskou-
lun jälkeen etsit omaa alaa ja opiskelu-
paikkaa siihen.

Maailma tänään on taas hiukan toisennäköinen 
kuin viime keväänä valmistuneella. Yhteiskunnassa 
pohditaan laajalti sananvapautta, kun valtakunnan 
ykkösmedian Helsingin Sanomien hallitus nosti pää-
toimittajaa vaihtaessaan esiin luottamuspulan ja jätti 
nostamatta sen esiin, mitä todellisuudessa on asian 
takana. Tutkivan journalismin sarkaa ei saa jättää kyn-
tämättä etenkään silloin, jos omistajan valta uhkaa 
sananvapautta.

Mikä sitten on työntekijän sanomisen vapaus - 
vapaus puhua työnantajastaan ja työpaikastaan?

Työntekijältä edellytetään lojaliteettia työnanta-
jaa kohtaan. Työnantajalta voidaan odottaa sitä, että 
uskonnollisesta tai poliittisesta vakaumuksesta, seksu-
aalisesta suuntautumisesta ja muusta arkaluonteisesta 
kuten terveydentilasta ei kerrota julkisuuteen missään 
tilanteessa. Nuoren voi olla hyvä tietää, että henkilö-
kohtaisista asioista ei edes saa kysyä työhaastattelussa 
- edes alkoholinkäytöstä ei voi kysyä. Työnantaja ei voi 
vaikkapa googlata hakijoista tietoa.

Tietoa työntekijästä työnantaja voi antaa vain hyvin 
rajatusti. Elintärkeän edun kuten hengen ja terveyden 
suojaaminen on yksi poikkeus asiassa. Tätä kohtaa on 
joskus syytä avata: missä kohdassa tällaisen rajat ovat, 
ja kenen hengen ja terveyden?

Suomen Lähetysseuran pian siunattavan lähetin 
rekisteröity parisuhde vuoti julkisuuteen ennen hänen 
lähettämistään työhön Aasiaan. Lain mukaan rekry-

toinnissa oleellista on työ-
hön liittyvä osaaminen. Kir-
kon ollessa kyseessä keskuste-
lua käydään myös siitä, miten 
kristillinen avioliittokäsitys 
ymmärretään, mutta keskus-
telu ei saa henkilöityä vaan 
sen tulee pysyä yleisenä opil-
lisena linjanvetokeskuste-

luna. Kirkon tasapainoilu opin ja lain välillä ei ole help-
poa, koska uskonnollisella yhteisöllä on myös oikeus 
omaan opetukseen kuten opetukseen miehen ja naisen 
välisestä kristillisestä avioliitosta.

Nuoren on myös hyvä tietää, että kaikessa työssä 
- myös kirkossa - työntekijällä on oikeus ja velvolli-
suuskin kertoa työnantajalle kokemastaan epäasialli-
sesta kohtelusta työpaikalla. Työnantajalla on velvolli-
suus siihen puuttua yhteisesti sovittujen pelisääntöjen 
mukaan työturvallisuutta edistävän lain hengessä. 

Luottamusta sinulle, nuori, ja uskallusta, vaikka 
työelämä ja tulevaisuus eivät ruusuisilta aina näytä-
kään. Suomessa on melko hyvä ja toimiva lainsäädäntö 
ja ainakin ollut hyvä sananvapaus. 

Ole oma itsesi, kehitä lahjojasi ja tuo osaamisesi 
yhteiseksi hyväksi. Hyvää 
käytöstä, avointa vuoro-
vaikutusta ja siinä oppi-
mista sekä halua raken-
taa yhteistä hyvää myös 
työnantaja arvostaa. 

 ✚ Kesäksi 2013 teiden varsille 
avautuu 279 Tiekirkkoa. Kiintoi-
siin kirkkoihin voi pysähtyä tai-
vaallisille tauoille aina koulujen 
alkuun asti. Tiekirkot esitellään 
taivaallinentaukopaikka.fi-sivus-
tolla, josta löytyvät aukioloajat ja 
kuvaukset. Sivustolta voi tarkistaa 
kirkkojen tarkan sijainnin ja ajo-
ohjeet. Kirkkoihin johdattavat tu-
tut Tiekirkko-liikennemerkit.

 ✚ Kuopion seurakuntien yhtei-
nen kirkkoneuvosto päätti koko-
uksessaan 22.5.2013 säilyttää Pui-
jon metsien omistuksen itsellään, 
koska seurakuntayhtymä halu-
aa kantaa yhteiskuntavastuutaan. 
Kokouksessa käsiteltiin Kuopion 
Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y:n 
ostotarjousta seurakuntien omis-
tamasta tilasta, joka koostuu use-
ammasta palstasta Puijon luon-
nonsuojelualueella.

 ✚ Vuoden 2013 rippikoululai-
set saavat äänestää jo seuraa-
vissa seurakuntavaaleissa, jotka 
käydään marraskuussa 2014. Työ-
kaluiksi alkavan kesän rippilei-
reille on tuotettu kolme videota, 

jotka antavat leiriläisille informaa-
tiota tulevasta äänioikeudestaan 
ja vaikutusmahdollisuuksistaan 
kirkossa. Samalla rippikoululaiset 
kutsutaan mukaan luomaan tule-
vaisuuden kirkkoa. Visioitaan voi 
tuoda esille jakamalla kirkon tu-
levaisuutta kuvaava kuva, video, 
äänite tai teksti Facebookin Kirk-
ko Suomessa -sivun Tulevaisuus-
osiossa.

 ✚ Vuoden kristillinen kirja va-
litaan tänä vuonna 20. kerran. Täl-
lä kertaa kirjan valitsee taiteilija 
Riki Sorsa, joka oli muun muassa 
yksi Kuopion Kirkkopäivien suosi-
tuimmista artisteista. Valinta jul-
kistetaan Helsingin kirjamessujen 
yhteydessä pidettävässä yleisöti-
laisuudessa lokakuussa. Kristilliset 
kustantajat ry:n järjestämä kilpai-
lu on avoin kaikille kustantajille.

 ✚ Toivontuottajien perinteinen 
verkossa soiva Suviradio kajah-
taa kesään uudistetulla profiilil-
la. Käytännössä se tarkoittaa, että 
musiikin lomassa kuullaan ohjel-
mia, joiden tähtinä ovat niin uu-
det kuin vanhatkin rippikoululai-

set. Suviradiota voi kuunnella 31. 
toukokuuta alkaen, aina 4. elo-
kuuta asti osoitteessa www.suvi-
radio.fi

 ✚ Kansainvälisen kristilli-
sen luonnonsuojelujärjestön A 
Rochan Suomen osasto on aloit-
tanut uuden lehden julkaisun. 
”Kristityt luonnon puolesta” 
-verkkolehti sisältää asiantuntija-
artikkeleita, uutisia, tapahtuma-
tietoja ja kirja-arvioita.

Lehti on ensimmäinen aihe-
piiriin keskittyvä suomenkielinen 
julkaisu. Sen päätoimittajana toi-
mii järjestön Suomen osaston pu-
heenjohtaja, ekoteologian tutkija 
Panu Pihkala. Lehti on ladatta-
vissa ilmaiseksi A Rochan koti-
sivuilta.

 ✚ Kuopion seurakuntayhty-
mässä on laitettu hakuun henki-
löstöpäällikön virka. Määräaikaan 
mennessä hakemuksia oli saapu-
nut kaikkiaan 24.

Ulla reMeS 
ulla.remes@evl.fi

”Ole 
oma itsesi.

pääkirjoitus

Yhtenäistä tulevaisuutta ei ole
odotuksista ja yrityksistä huolimatta.

Yksi menestyksekäs esimerkki eri kohderyhmien eri-
laisista kohtaamistavoista on Kirkon Ulkomaanapu, 
jonka koko ja globaali painoarvo rauhanneuvottelija-

na on noussut huikeasti toiminnanjohtaja Antti Penti-
käisen aikana.

”Kohderyhmäajattelu yhtenä tekijänä KUA:n nousun 
taustalla tarkoittaa esimerkiksi Naisten Pankin ja nuori-
son Changemaker-verkoston perustamista, Toisenlaista 
lahjaa ja myös hyvää verkkotyötä”, Ilkka Halava kuvaa.

Kansainvälistä kenttää katsottaessa Saksasta löytyy 
hyvää esimerkkiä aidosta ja luontevasta dialogista. Sen 
monipuolisuus on hämmästyttävää.

”Kun luen seurakuntalehtien uutisia, ne kohtaavat 
ehkä viidesosan seurakuntalaisista, joka tulee hyvin pal-
velluksi. Loput neljä viidesosaa eivät ole mitenkään seu-
rakuntauutisten tavoitettavissa tällä hetkellä. Siinä lop-
pujoukossa on myös viestinnän suuri haaste.”

Ei-toivotut kohderyhmät?
Kirkko on saanut elää hyvinvointia ja vaurautta todek-
si. Siihen tuntuu liittyvän vahva oikeutus elämän nau-
tinnollisuudesta.

”Kansalaisuudesta on hyvä opettaa, että nautinnon 
hetki on se, kun vesi valelee kehoa, palkitsevuuden het-
ki se, kun rakentaa uima-allasta, ja velvollisuuden hetki 
se, kun pelastaa hukkuvan.”

Ilkka Halava kuvaa, että yksi suunta kirkon työlle on 
se, että köyhiin ja sairaisiin pitäisi keskittyä, juuri siellä 
kirkkoa tarvitaan.

”Tutkija ei kuitenkaan sano, mikä on oikein ja mi-
kä väärin.”

”On silti kysyttävä, onko kirkolla tällä hetkellä toi-
votut ja ei-toivotut kohderyhmät työssään. Kysymys 
on tabu, mutta kysyn silti. Lähetyskäsky kuuluu: men-
kää kaikkeen maailmaan. Paavali muistuttaa, että ol-
kaa kuin kreikkalainen kreikkalaiselle, ja ymmärrän sen 
eräänlaisena kohderyhmän huomioimisena jo silloin.”

Kirkko on mennyt vankilaan ja sairaaloihin jo kauan 
sitten viemään evankeliumia.

”Mutta onko kukaan käynyt Kauniaisissa?”
”Kuka on oikeasti meidän aikamme köyhä: tavaran 

paljoudessa on paljon toisenlaista köyhyyttä.”
”Meillä on paljon sellaista henkistä maisemaa, jota ei 

kyetä käsittelemään. Esimerkiksi kaksi valtamediaa löy-
si vasta kohderyhmätutkimuksen jälkeen kokonaisen 
äänettömän katvealueen: uskonnollisuus, hengellisyys, 
katsomuksellisuus. Siitä on tultu pitkä matka tähän päi-
vään ja kirkkomyönteiseen uutisointiin.”

Oma segmentti on myös syytä tunnistaa ja tunnustaa.
”Sitten kun sen löytää, avartuu oma käsittelytapa ku-

vaamaan myös sitä, joka on alun alkaen itselle vierasta.”

Ulla reMeS”Karkasin 
uskonnottomasta 
kodista kirkkoon”

jani laukkanen
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” Kirkkojen maailmanneuvoston tuo-
re Yhdessä kohti elämää -lähetysasiakir-
ja korostaa Pyhän Hengen roolia kolmi-
yhteisen Jumalan lähetyksessä. Tämän 
taustalla on erityisesti se, että helluntai-
laiset ja karismaattiset kirkot ovat no-
peimmin kasvavia kristillisiä kirkkoja 
maailmassa. Nämä kirkothan tunne-
tusti korostavat Pyhää Henkeä”, kertoo 
Kirkon lähetystyön keskuksen johtaja 
Risto Jukko, joka on ollut mukana asia-
kirjan työstämisessä.

Jukko toteaa Pyhän Hengen roolin 
olevan tärkeä myös ortodokseille. Kol-
mas syy korostukselle on se, että KMN:n 
edellinen vuodelta 1982 oleva lähetys-
asiakirja korosti Kristusta ja Hänen työn-
sä merkitystä. Nyt haluttiin nostaa esiin 
muuta näkökulmaa.

Tuoreessa asiakirjassa todetaan, et-
tä Pyhän Hengen tekemä työ vaikuttaa 
kahdella eri tasolla.

”Se vaikuttaa meidän ihmisten sisäi-
seen elämään ja hengelliseen kasvuun. 
Yhtä lailla Pyhän Hengen työ vaikuttaa 
myös siinä, miten suhtaudumme mui-
hin ihmisiin. Meidän tulee rakastaa lä-
himmäistämme niin kuin itseämme. 
Nämä kummatkin puolet kuuluvat Py-
hän Hengen voimassa tapahtuvaan Ju-
malan lähetykseen.”

Jukon mukaan asiakirjassa luominen 
ja spiritualiteetti kytketään mielenkiin-

toisella tavalla yhteen. Asiakirjan mui-
ta keskeisiä näkökulmia ovat esimerkiksi 
paikallisseurakuntien tärkeys lähetys-
työssä, maahanmuuttajat, globalisaa-
tio sekä kirkon ja lähetysjärjestöjen väli-
nen suhde.

”Joskus voi syntyä se käsitys, että 
meidän peräpohjolassa sijaitsevalla kir-
kollamme on huonosti tietoa siitä, mi-
tä maailmalla tapahtuu. Mutta Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon lähetysstra-
tegiassa on monia samoja korostuksia 
kuin tässä asiakirjassa”, Jukko kertoo.

Kirkkojen maailmaneuvosto halusi 
laatia asiakirjan, joka voi olla sisällöltään 
mahdollisimman kattavasti maailman 
kristittyjen käytössä.

”KMN edustaa noin 25 prosenttia 
maailman kristityistä, se ei ole mikään 
pieni luku. Mutta asiakirja haluttiin laa-
tia vielä isommalle piirille.”

Asiakirjaa on tehty asianmukaisesti 
pitkään ja hartaasti. Sitä alettiin ideoida 
vuonna 2006. Pohjatekstiä on työstänyt 
vuosien mittaan seitsemän työryh-
mää. Viime vuoden maaliskuussa pidet-
ty maailmanlähetyskonferenssi sai hal-
tuunsa version numero 11. Maailman eri 
kristillisten kirkkokuntien 226 edustajaa 
kävivät sitä viikon ajan läpi kohta koh-
dalta.

Valmiiksi saatu asiakirja on tarkoitus 
hyväksyä ensi lokakuun lopulla Etelä-
Korean Busanissa pidettävässä KMN:n 
yleiskokouksessa.

Asiakirja haastaa 
seurakuntia keskusteluun
Kirkkojen maailmanneuvosto perus-
tettiin vuonna 1948 Amsterdamissa to-
teuttamaan ekumeenisen liikkeen pää-
määriä. KMN:oon kuulumattomista 
kirkoista suurin on roomalaiskatolinen 
kirkko. KMN:n ja katolisen kirkon välillä 
toimii yhteistyöryhmä.

Tuoreen asiakirjan ajatukset eivät jää 
vain ylätasolle. KMN tuottaa opintoma-

teriaalia kolmelle eri tasolle: teologisille 
oppilaitoksille, kirkkojen lähetysosastoil-
le ja lähetysjärjestöjen johtohenkilöil-
le sekä hiippakuntiin ja paikallisseura-
kuntiin. 

”Seurakunnissa voidaan järjestää 
vaikkapa keskustelutilaisuuksia, joissa 
asiakirjaa käsitellään yhteisesti. Keskus-

Arvoja ei voi ostaa 
markkinoilta

S osiaalipolitiikassa on perinteisesti kes-
kusteltu ns. hyvän elämän kriteereistä 
ja sen saavuttamiseen käytettävistä 
keinoista. Sosiaalipolitiikassa hyvän 
elämän malleja ei nykyisin kuiten-

kaan enää näytä syntyvän yksilöllisten, ryhmien 
eikä valtion määrittelyjen kautta. Hyvinvoinnin 
tavoittelua leimaa paikallisiin ja yksilöiden ide-
aaleihin uskominen sekä lähiyhteisöjen kansa-
laistoiminnan korostaminen.

Kansalaislähtöisen sosiaalipolitiikan vahvistu-
minen liitetään yleensä vain järjestöjen ja yhdis-
tysten sosiaalipoliittisen roolin vahvistumiseen. 
Kuitenkin valtion roolin heiketessä harkitusti, 
muidenkin yhteisötalouden toimijoiden, kuten 
osuuskuntien, säätiöiden ja keskinäisten yhti-
öiden, rooli korostuu. Yhteisötalous edustaakin 
Suomen työllisyydestä kahdeksaa prosenttia.

Hyvän yhteiskun-
nan ja hyvän elämän 
tuottaminen vaa-
tii osallistumisjärjes-
telmien kehittämistä 
ja tukemista paikal-
lisesti, vain yhdessä 
onnistutaan. Kun 
yhteisistä tavoitteista 
sovitaan ja yhteis-
kunnan tai yhteisön 
tilanne tunnetaan, 
voidaan hyvän elämän 
ehtoja pohtia paikalli-
sella tasolla yhteisesti 
(kunnat, asuinalueet, 
työpaikat) ja vaihtoeh-
toja hakien. Tässä on 
erityisesti yhteisötalo-
udella kasvava rooli.

Yhteisötalouden, 
erityisesti pienimuo-
toisen uusosuustoi-
minnan toimijoiden, tulisi nyt vastata markki-
noiden haasteisiin, vaikka alkuperäinen toimin-
nan tarkoitus koskee moraalin, solidaarisuuden 
ja altruismin alueita.

Yhteisötalous voidaan nähdä tekijänä, joka 
pyrkii korjaamaan markkinoiden puutteita 
ja vääristymiä. Yhteisötalous paikkaa puut-
teita alueilla, joilla pelkkää taloudellisen voiton 
tavoittelua ei ainakaan vielä koeta kiinnosta-
vaksi. Toiminnallaan ne, mutta myös hyvänteke-
väisyysjärjestöt ja keskinäiset yhtiöt ovat avan-
neet väyliä hyvinkin erilaisten ihmisryhmien 
hyvinvoinnille. Nämä ryhmät eivät aiemmin ole 
samassa määrin pystyneet osallistumaan mark-
kinoille.

Neljännesvuosisata sitten puhuttiin jälkimate-
rialistisen aikakauden tulemisesta, eikä sen tule-
minen vieläkään, kulutushysterian kiihkeimpinä 

aikoina, ole kokonaan poissul-
jettu. Nykyisin uskonnollinen 
fanatismi ja traagiset kansain-
väliset konfliktit osoittavat, 
ettei arvoja voida ostaa mark-

kinoilta.

”Yhtei-
sötalous voi-
daan nähdä 
tekijänä, 
joka pyrkii 
korjaamaan 
markki-
noiden 
puutteita.

kolumni

kirkon kulmilta

JUHani laUrinkari

kirjoittaja on yhteis- 
kuntatieteilijä, teologi  

ja humanisti itä-Suomen 
yliopiston kuopion  

kampuksella.

KMN:n lähetysasiakirja kor ostaa Pyhää Henkeä

K uopion kaupunginorkesteri avasi viime viikolla ke-
säkauden jo perinteeksi muodostuneella Väinölän-
niemen suvisoitollaan.

Peräniemen kasino ympäristöineen on ollut 
suosittu kesäkonserttien pitopaikka jo aiemminkin. Se oli si-
tä jo 1800-luvun jälkipuoliskolla, kun koko niemelle nimensä 
antanut ensimmäinen ravintola ”Väinölä” 1860-luvulla avat-
tiin. Siellä järjestettiin konsertteja niin kylpylävieraille kuin 
kaupunkilaisillekin. Siellä oli keisariperheen nimi- ja synty-
mäpäiväkonsertteja ilotulituksineen. Siellä oli kesän päättä-
jäisiä, venetsialaisia, juhlatulineen, lyhtyineen ja soihtuineen.

Väinölänniemi on toiminut myös suurten musiikkijuhli-

en näyttämönä. Muiden muassa Kansanvalistusseuran lau-
lu- ja soittojuhlat on järjestetty siellä kahdesti, vuosina 1891 
ja 1914. Nämä tapahtumat keskittyivät nykyisen urheiluken-
tän paikalla sijainneelle juhlakentälle, johon rakennettiin 
erityinen soittolava vuonna 1885.

Muutamaa vuotta myöhemmin myös Snellmanin puisto 
sai kuvassa näkyvän soittolavansa. Tämä Suomen matkaili-
jayhdistyksen Kuopion osaston rakentama lava pystytettiin 
”kuvapatsasta vastapäätä” nykyisen vesialtaan paikkeille. Tä-
mä Ricardo Björnbergin piirtämä nikkarityylinen lava korva-
si keskiaukion läntiselllä sivustalla olleen pienen soittolavan.

Uusi lava tarjosi oivallisen esiintymispaikan kaupungin 
monien soittokuntien, niin WPK:n kuin pataljoonan-
kin soittokunnan kesäisiin konsertteihin. Markku Is-
kanius kertoo Kainuun prikaatin historiassa, jonka en-
simmäinen puolisko käsittelee Kuopion kasarmia, 
miten aiemmin ”pyhäisin kaupunkilaiset tulivat san-
koin joukoin Hatsalan nummelle kuuntelemaan (ka-
pellimestari) Strunckin signalistien soitantoa”.

Vanhat soittolavat on purettu ja uudet pystytet-
ty torille ja satamaan, missä musisointi jatkuu monissa 
eri tapahtumissa pitkin kesää.

Vakiintuneisiin kesäkonsertteihin kuuluvat myös 
kirkkojen konserttisarjat, kuten barokkikonsertit Män-
nistön Vanhassa kirkossa, urkutuokiot Pyhän Johan-
neksen kirkossa ja iltamusiikit Tuomiokirkossa. Siellä 
tämä nyt jo 44. kerran järjestettävä torstainen Kesän 
iltamusiikkisarja alkaa juhannusviikolla Käsikellokuoro 
Dolcen konsertilla. 

Helena riekki

Suvisoittoja
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Ricardo Björnbergin piirustus Snellmaninpuiston soitto-
lavaan 1889.
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Rukoushetki Thaimaassa.

Risto Jukko
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teluissa voidaan sen pohjalta nostaa 
esiin asioita, jotka ovat ajankohtai-
sia omissa seurakunnissa.”

”Yhtenä teemana voi olla vaik-
kapa maahanmuuttajat. Mitä he 
merkitsevät seurakunnan jumalan-
palveluselämälle? Miten maahan-
muuttajat kohdataan diakoniatyös-

sä? Miten heidät otetaan muuten 
huomioon seurakunnan elämässä?”

Jukko toteaa, että asiakirja haas-
taa pohtimaan ylipäätään lähetys-
työn asemaa.

”On hyvä miettiä, miten seura-
kunta suhtautuu lähetykseen ja mi-
kä rooli sillä on seurakunnan teke-

mässä työssä.”
Lähetysasiakirja ja sen teemat 

ovat esillä ensi perjantaina Helsin-
gissä Valtakunnallisilla Lähetysjuhlil-
la pidettävässä missiologisessa sym-
posiumissa.

JUHana UnkUri

Perinneherkkua  
juhannukseksi

P uijon seurakunnalla on juhannus-
viikolla tarjolla erikoista herkkua, 
punaista juhannusheraa. Vapaa-
ehtoisvoimin valmistettua pohjoispoh-

janmaalaista perinneruokaa myydään lähetys-
työn hyväksi Puijon kirkolla keskiviikkona 19.6.
Yhtenä talkoolaisena kauhan varressa 
häärii Nivalasta lähtöisin oleva Sinik-
ka Määttälä.

Millaisesta  
herkusta on kyse?

”Se tehdään täysmaidosta, jo-
hon lisätään hieman juus-
tonjuoksutinta saostumisen 
aikaan saamiseksi. Alkuvaihei-
den jälkeen seosta keitetään 
kuudesta kahdeksaan tuntiin. 
Lopputuloksena on punertava, 
makea, heramainen seos, jos-
sa on pehmeitä juustokokkareita. 
Pohjois-Pohjanmaan tietyllä alueel-
la se on erityisesti juhannuksen herk-
ku ja sitä syödään jälkiruokana. Sitä 
kutsutaan juhannusheraksi, makeaksi 
juustokeitoksi tai punaiseksi heraksi.”

Mistä syntyi idea tehdä sitä  
täällä lähetystyön hyväksi ?

”Puijon seurakunnan kirkkoherra Jaa-
na Marjanen on myös Nivalasta kotoisin 

ja hänen Facebook -sivuillaan nousi tämmöinen 
ajatus esille. Siellä muutamat Kuopiossa 

asuvat pohjoispohjanmaalaiset 
haikailivat, että mistähän saisi 
kotiseudun perinneherkkua. 
Syntyi idea tehdä erä talkoopo-

rukan voimin myyntiin ja käyt-
tää tuotto lähetykselle.”

Tuleeko tästä perinne?

”Tämä on nyt ensimmäinen kerta ja 
kokeilemme, millaisen vastaanoton 
juhannushera saa Savossa. Jos me-
nekkiä löytyy ja innokkaita talkoo-
laisia, niin ehkä tästä voisi tehdä 
kesäperinteen.”

Onko sana jo kiirinyt?

”Ainakin täällä asuvat pohjalaiset ovat 
ilmaisseet kiinnostuksensa ostaa kesä-
herkkua. Ehdottomasti suosittelen mais-
tamaan. Tämä on oiva tilaisuus tehdä tu-
tuksi suomalaista ruokaperinnettä. Uusia 
makuelämyksiä voi löytää muualtakin 
kuin etnisistä keittiöistä.”

Heli Haring

Ennakkotilaukset Puijon seurakunnan 
toimistoon viimeistään 14.6. 

puh. 040 4848 410 tai  
mirja.turunen@evl.fi 

mitä mielessä?

KMN:n lähetysasiakirja kor ostaa Pyhää Henkeä

Antin Piha ja Kiinteistö Apu
• Pihojen kevät siivoukset • Pihakiveykset
• Tukimuurit • Kasvien istutukset ja hoito

• Nurmikoiden teko ja hoito • Aidat • Patiot

p. 050 575 3410
www.antinpihajakiinteistöapu.fi

PERHEOIKEUDEN LAKIASIAT 
esim. avioehto, testamentti, perunkirjoitus 

alkaen 300 e + kulut + alv 24 %

Asianajotoimisto Kalevi Pitkänen Oy
Puistokatu 6, 70110 Kuopio 

puh. (017) 282 2211 • faksi (017) 282 3101
www.kalevipitkanen.com • aatsto@kalevipitkanen.com

ASIANAJOTOIMISTO  
KOLARI&CO.OY

Seppo Kolari, Matti Reinikainen, 
Ville Heikinheimo, Katriina Manninen, Kristian Kakko

Kauppakatu 39 A, 4.krs, 70100 KUOPIO
(017) 265 7777/puh. (017) 261 1085/fax. 

www.kolari-co.fi

PERUNKIRJOITUKSET
testamentit - kauppakirjat ym. asiakirjat ammattitaidolla

ja joustavin maksuehdoin
Herastuomari Leila M. Tuomainen

p. 044 211 9876

Savonkatu 22 Kuopio
Sokoksen parkkipaikkaa vastapäätä

puh. 017 261 2435
ma-to 9.30-17.30 pe 9.30-17 la 10-14

Iloon ja suruun.

kaikkiin
Elämän

hetkiin.

naisten vaa�ei�en
erikoisliike.

Palveleva

Perunkirjoitukset
Luotettavasti – asiakasystävällisin hinnoin

Tilisara, Tapionkatu 5-9, Kuopio
046-892 1422

Puijon Maja
palvelee lämmöllä
arjessa ja arjessa ja 
juhlassajuhlassa
niin ilon kuin niin ilon kuin 
surunkin hetkinäsurunkin hetkinä

• juhlaravintola juhlaravintola juhlaravintola
• lounasravintola lounasravintola lounasravintola
• hotelli hotelli
• sauna- ja kokoustilat sauna- ja kokoustilat sauna- ja kokoustilat sauna- ja kokoustilat

Kysy lisää ja pyydä tarjous
p. 044 552 4810

myynti@puijo.com

www.puijo.com

Puijotie 135, 70300 Kuopio

joanna lindén-monTes / suomen läHeTysseura
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Taas niityt vihannoivat
ja laiho laaksossa,
puut metsän huminoivat
taas lehtiverhossa.
Se meille muistuttaapi
hyvyyttäs’, Jumala,
ihmeitäs’ julistaapi
se vuosi vuodelta.

Vk 571:2

Kirkkovenesoutu ja 
kansanlaulukirkko

 ✚  19.6. Karhonsaaressa Ranta-Toivalassa. Läh-
tö klo 16 Julkulan venerannasta, Vuorelasta 
Kivitie 41:stä klo 17, kansanlaulukirkko klo 
18 Karhonsaaressa. Nuotiokahvit ja tikku-
pulla. Teemu Voutilainen, Riitta Murtorin-
ne ja Joona Saraste. Ilmoittautumiset kirk-
kovenesoutuun viimeistään 10.6. arkisin klo 
9-15 puh. 040 4848 410 tai mirja.turunen@
evl.fi tai Siilinjärven seurakuntaan viimeis-
tään 17.6. puh. 017 288 4600.

Lähde kesäseuroihin
 ✚ Kesäseurat tiistaina 11.6. klo 18 Pe-
tosen seurakuntatalon pihalla. Mikko 
Väisänen ja Anna-Mari Linna. 

 ✚ Pihaseurat Puijon kirkon pihalla kes-
kiviikkona 12.6. klo 18. Pekka Nieminen, 
Teemu Voutilainen, Joona Saraste. 

 ✚ Kesäseurat keskiviikkona 19.6. klo 18 
Taina ja Miika Tammekanilla, Omakoti-
tie 24. Mukana Hannu Koskelainen, Ilk-
ka Koponen, Wille-Hermanni Riekkinen, 
Risto Eskola. Keskiviikkona 26.6. klo 18 
kokoonnutaan Hannu ja Kaija Koistisel-
la, Silmukuja 1. 

 ✚ Pihaseurat Korttelimuseon pihapiiris-
sä, Kirkkokatu 22,  keskiviikkona 19.6. klo 
18. Liisa Penttinen ja Päivi Paaso. 

 ✚ Kesäseurat Kolmisopen ryhmäpuu-
tarhalla sunnuntaina 16.6. klo 13. Mikko 
Väisänen ja Anna-Mari Linna. 

Namibialainen ateria 
ja muotinäytös

 ✚ Afrikkalainen ateria Siilinjärven 
seurakuntatalolla lauantaina 15.6. klo 10 
alkaen tarjoilee maistiaisia Namibiasta: 
kuulumisia lähetyskentältä, kuvia, om-
pelimon tuotteita afrikkalaisessa muoti-
näytöksessä sekä namibialaista liharuo-
kaa. Tilaisuudessa vierailevat Namibian 
ev.lut. kirkon (ELCIN) läntisen hiippa-
kunnan diakoniajohtaja, rovasti Titus 
Mbango sekä Afrikan Risti ry:n työnte-

kijät Riitta ja Timo Lappalainen, jotka 
työskentelevät Namibiassa ompelijoiden 
ja optikoiden kouluttajina Okumona-
hankkeessa. Tilaisuus alkaa klo 10 ja jat-
kuu klo 13 saakka.

Lasten kesä
 ✚ Vapaamuotoinen perhekerho 
Vehmerin vekarat perjantaisin klo 10 
Verhmersalmen seurakuntakodissa, si-
sällä tai ulkona. Tervetuloa leikkimään, 
lapset, äidit, isät, mummot, ukit ja kaik-
ki muut. Lisätietoja facebook-ryhmästä 
Vehmersalmen perhekerho. 

 ✚ Kesäkahvila perheille Keskusseura-
kuntatalolla koulutussalissa, Suokatu 22, 
maanantaina 10.6. ja 17.6. klo 10-14. 

Tuokio musiikille
 ✚ Urkuja nelikätisesti-konsertti Kart-
tulan Syvänniemen kirkossa torstaina 
6.6. klo 19. Outi Keskisipilä ja Anu Pulk-
kinen. 

 ✚ Kesäinen musiikkituokio Puijon 
kirkossa keskiviikkona 5.6. klo 13. Ou-
ti Keskisipilä. Suomalaisten säveltäjien 
urkukoraaleja tutuista kevätvirsistä se-
kä ranskalaisen urkurin Naji Hakimin 
hilpeitä säveliä. Vapaa pääsy. Kesäinen 
musiikkituokio keskiikkona 19.6. klo 13, 
Joona Saraste.

 ✚ Suomalaisen virsikirjan 1886 yh-
teislauluilta Juankosken Tehtaan kirkos-
sa keskiviikkona 12.6. klo 19 ja Muuru-
veden seurakuntatalolla torstaina 13.6. 
klo 19.

 ✚ Mustinlahden kesälaulajaiset Kylä-
talolla keskiviikkona 19.6. klo 19. 

Mikä on 
Katolinen kirkko?

 ✚ Miten Katolinen kirkko toimii Suo-
messa? Mihin se uskoo ja mitä se pitää 
tärkeänä? Mitkä asiat yhdistävät mei-
tä ja mitkä erottavat? Ja miten kirkkotila 
muuttuu, jos se siirtyy Katolisen kirkon 
käyttöön? Keskustelutilaisuus Männis-
tön Vanhassa kirkossa torstaina 6.6. klo 
18. Kirkkoherra Aulikki Mäkinen ja Isä 
Krystian Kalinowski Jyväskylän katolises-
ta seurakunnasta.

Sururyhmä 
Juankoskella

 ✚ Järvi-Kuopion seurakunnan suru-
ryhmä läheisensä menettäneille aloittaa 
Juankoskella elokuussa. Lisätietoja Lei-

la Asikainen puh. 040 4888 620 tai Kir-
si Leino puh. 040 4888 601. Ilmoittautu-
minen 15.8. mennessä. 

Kehitysvammaisten 
kesäleiri

 ✚ Kuopion seurakuntayhtymä jär-
jestää kesäleirin kehitysvammaisille 20.-
23.8. Hirvijärven leirikeskuksessa. Leirin 
hinta 70 € sisältää kuljetuksen. Kyselyt ja 
leirille haku toukokuussa diakoni Anna-
Sofia Olkkola puh. 040 4848 467 ja 3.-
7.6. diakoni Leena Vartiainen puh. 040 
4888 608.  Leirille valituille lähetetään 
leirikirje ennen juhannusta.

Omaishoitajien leiri
 ✚ Kuopion seurakuntien yhteinen 
omaishoitajaleiri 24.-26.9. Rytkyn leiri-
keskuksessa. Leirimaksu 20 €. Edesta-
kainen kuljetus 10 €. Tiedustelut ja il-
moittautumiset viimeistään 5.7. Raili 
Lehtoviita puh. 040 4848 438. 

Lettukestit
 ✚ Inkilänmäen Tätilässä torstaina 6.6. klo 
11. Hartaus, ohjelmaa. Lettu ja kahvi/tee 
2 €, lapset ilmaiseksi.

kirkkojakoti@evl.fitapahtuuJuhlista kesää 

Tule tutustumaan kesäkahviloihin ja -kerhoihin. Kuva Lehtoniemen kesäkahvilasta viime vuodelta. 

Gagnyn kansainvälisessä pianokilpai-
lussa palkittu Viktor Pellia konsertoi 
Seurakuntatalossa Pro Musica -sarjas-
sa torstaina 6.6. klo 18. Konsertissa 
kuullaan Mozartia ja Chopinia. Ohjel-
ma 10/5 €. 
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Namibian ev.lut. kirkon läntisen  
hiippakunnan diakoniajohtaja Ti-
tus Mbango tutustuu suomalaiseen 
diakoniatyöhön eri puolilla Suomea, 
myös Siilinjärven seurakuntatalolla 
lauantaina 15.6.

Tuija HyTTinen.

Juhannusjuhlista
 ✚ Kuopion ev.lut. seurakuntien perinteinen 
juhannusjuhla juhannusaattona 21.6. klo 
18 Poukaman leirikeskuksessa. Ohjelmas-
sa lipunnosto, yhteislaulua, makkaranpais-
toa (omat makkarat mukaan), hartaus ja 
juhannuskokko. Maksuton linja-autokulje-
tus. Katso tarkemmat tiedot seurakuntien 
tapahtumista Tuomiokirkkoseurakunnan 
Muuta-osiosta. Järjestäjänä Tuomiokirkko-
seurakunta. 

 ✚ Juhannusristeilyt perjantaina 21.6. klo 
16 ja 18 Tuusniemen satamasta. 

 ✚ Juhannusjuhla perjantaina 21.6. klo 18–
21 Ruokoniemen leirikeskuksessa (Ruoko-
niementie 142). Suvivirsitapahtuma eli lau-
letaan Suvi-linnun kesäisiä lauluja ja virsiä 
ja tuetaan samalla Kirkon ulkomaanavun 
työtä Haitissa. Pukeudu kansallispukuun, 
jos mahdollista. Linja-autokuljetus klo 17.30 
Siilinjärven srk-talolta, paluu juhlan jäl-
keen (5 €).

Pihaseurat kokoontuvat jälleen, myös 
Korttelimuseon pihapiirissä.
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Matti ja Marita 
Turunen ovat yhdessä 
pitäneet pyhäkouluja 
jo 35 vuoden ajan.

K
uopiolainen Turusen 
lääkäripariskunta pal-
kittiin toukokuisil-
la Kirkkopäivillä Vuo-
den pyhäkouluopettaja 
-tunnustuksella. Perus-
teluna oli muun muassa 
pitkäaikainen työ ja si-

toutuneisuus.
”Olisihan sen voinut monelle muullekin 

antaa. Tiedämme ihmisiä, jotka ovat lapsena 
käyneet kotipyhäkoulua ja nyt itse jatkavat 
perinnettä opettajina”, Turuset toteavat vaa-
timattomasti.

”Mutta totta kai huomioiminen lämmit-
tää mieltä.”

Lapsuuden 
kokemukset johdattivat
Matti ja Marita olivat molemmat lapsina in-
nostuneita pyhäkoululaisia.

”Olemme kumpikin maalta kotoisin ja 
siellä eli hyvin vahvasti pyhäkouluperinne. 
Oli aivan vakiintunut tapa, että sunnuntai-

sin käytiin pyhäkoulussa.”
”Minun lapsuudessani pyhäkoulu kiersi 

talosta taloon ja aina oli tupa täynnä lapsia. 
Tilaisuuksilla oli siis myös sosiaalinen merki-
tys”, Matti Turunen muistelee.

”Minä taas kävin pyhäkolussa naapurita-
lossa ja muistan, kuinka lapsia tuli sinne pit-
kienkin matkojen päästä”, Marita puolestaan 
kertoo.

”Hengelliset asiat ovat olleet meille lähei-
siä jo lapsuudesta asti. Pyhäkouluvuosien jäl-
keen muun muassa raamattupiirit tulivat tu-
tuiksi. Omien pyhäkoulujen pyörittäminen 
tuntui luontevalta jatkolta.”

Matti tuli laulattajaksi
Marita Turunen alkoi tehdä pyhäkoulu-
opettajan hommia jo lukiolaisena vuonna 
1971 Porissa. Matti tuli mukaan kuusi vuotta 
myöhemmin, kun pariskunta opiskeli Kuo-
piossa.

”Elimme seurusteluvaihetta ja Matti tu-
li pyhäkouluun aluksi lähinnä laulutueksi. Pi-
dimme tuolloin pyhäkoulua Männistön seu-
rakunnassa.”

Pisimpään Turuset ovat pyörittäneet py-
häkoulutoimintaa Kallaveden seurakunnas-
sa, jossa he toimivat tälläkin hetkellä.

”Meillä on kolme jo aikuista lasta, ja he 
kaikki ovat aikoinaan olleet mukana pyhä-
koulussamme.”

Jo vuosien ajan Turuset ovat avanneet py-
häkoulunsa ovet Petosen seurakuntakodilla 
aina kerran, pari kuussa.

”Siellä käy pääasiassa sudanilaisten maa-
hanmuuttajien lapsia, joskus mukana on jo-
kunen suomalainenkin.”

”Lisäksi meille tarjottiin mahdollisuus 
aloittaa pyhäkoulutoiminta myös kehitys-
vammaisille. Olemmekin nyt käyneet kerran 
kuussa Louhumäen ja Savolanniemen hoito-
kodeissa, joissa vastaanotto on ollut oikein 
sydämellinen.”

Kuka saa 
sytyttää kynttilän?
Turuset arvelevat, että heidän tapansa pitää 
pyhäkoulua ei ole vuosien saatossa oikeas-

taan muuttunut.
”Taidamme olla niin urautuneita”, Matti 

Turunen nauraa.
”Nykyäänhän varmaan voisi hyödyntää 

esimerkiksi tietotekniikkaa, mutta me me-
nemme aika perinteisellä sapluunalla.”

Turusten pyhäkoulussa laulamisella on ai-
na ollut tärkeä rooli.

”Laulamme joka kerta neljä tai viisi lau-
lua. Luemme myös ajankohtaisen raamatun-
kertomuksen, jota elävöitämme kuvilla. Ker-
tomuksesta ja sen herättämistä ajatuksista 
sitten keskustellaan yhdessä.”

Pyhäkouluun rakennetaan aina myös alt-
tari kynttilöineen ja liturgisen värisine liinoi-
neen.

”Lapset eivät ole vain passiivisia kuulijoi-
ta, vaan otamme heidät mukaan muun mu-
assa sytyttämään kynttilöitä tai soittamaan 
kelloja. Joskus he oikein kilpailevat siitä, että 
kuka saa tehdä mitäkin.”

Mahdollisuus hiljentyä
Turusia surettaa, että vuosikymmenten aika-
na pyhäkoulu on menettänyt suosiotaan.

”Tässä ajassa on niin paljon kaikkea muu-
ta aktiviteettia, joka kilpailee pyhäkoulun 
kanssa.”

”Haluamme kuitenkin olla osaltamme 
tuomassa esille tällaistakin vaihtoehtoa. Kii-
reisen arjen keskellä pyhäkoulu tarjoaa mah-
dollisuuden hiljentyä, rauhoittua ja oppia.”

Silti Turusetkin ovat kirkon kollegoiden-
sa kanssa joutuneet pohtimaan millä kei-
noin pyhäkoulun suosiota saataisiin taas 
nousuun.

”Pitää mennä sinne, missä lapset ovat. 
Viime aikoina muutama eläkkeelle jäänyt 
pyhäkouluopettaja on jalkautunut päiväko-
teihin pitämään arkipyhäkoulua.”

Omaa motivaatiotaan Turusten ei tarvit-
se kaukaa hakea.

”Kyllä se lähtee sieltä Raamatun opetuk-
sesta ja lasten evankeliumista. Meidän mie-
lestämme hyvä sanoma Jeesuksesta kuuluu 
kaikille – erityisesti lapsille.”

Heli Haring

Sanoma hyvästä 
Jeesuksesta kuuluu kaikille

” 
Pyhäkoulu 
tarjoaa 
mahdollisuuden 
rauhoittua.

Seksikkäät 
piispat

J olkkonen johtaa. ”Söpö murre”, 
huumorintaju ja liikunnalli-
suus ovat valttia tässä kisassa. 
Luoman lauluääni ja Kallia-
lan sanailukyky tuovat toisen ja 

kolmannen sijan.
Nuorten aikuisten Facebook-sivulla 

nimeltä Verkonpaino on parin viikon ver-
ran voinut äänestää  ”kuuminta piispaa”.

Piispojen yhteispotretissa on missiki-
soista tuttu vartalojen arviointi siirretty 
miehiin –  piispojen kasvoihin on yhdis-
tetty trimmatut kropat. Ainoaa naista 
kohdellaan armollisemmin, Askolasta 
näkyvät vain kasvot.

Tempauksen yhtenä tavoitteena on 
ollut tehdä piispoja tunnetuksi ja osoit-
taa, että kyllä me kirkossa osaamme nau-
raa itsellemme.

Tätä tiukkis-tätiä ei naurata ollenkaan. 
Miksi kenenkään pitäisi katsoa piispaa 
niin kuin missiä? Miksi piispan pitäisi 
olla kuuma, siis seksikäs?

Miksi kirkossa kalastellaan suosi-
ota samoilla keinoilla kuin joka paikassa 
muuallakin eli seksikkyydellä?

Sivustosta ovat tykänneet ja sitä ovat 
vitsinä jakaneet monet kirkon työnte-
kijät, siis sisäpiiriläiset. Varmaan heitä 
huvittaa tämä piispojen auktoriteettiase-
man purkaminen. No johan on Kari-piis-
palla kivasti liina lanteilla! Ja oo, miten 
hyvännäköinen tuo Jari-piispan farkku-
rotsi.

Mutta mikä on viesti ulospäin? Sekö, 
että on ihan okei, että ihmistä arvioi-
daan hänen seksikkään vartalonsa perus-
teella?

Kirkkoherranvirastoihin on jo tul-
lut tiedusteluja hyvännäköisistä vihkipa-
peista, jotta mikään kaljupäinen pallo-
maha ei pilaa seremonian taiteellista vai-
kutelmaa. Tätäkö halutaan?

Omalla alallani on sivusto, missä opis-
kelijat pisteyttävät opettajiaan. Yhtenä 
kriteerinä on hotness, seksikkyys. En 
oikein ymmärrä, mitä tekemistä sek-
sikkyydellä on pedagogisen osaamisen 
kanssa.

Jos olisin keski-ikäinen piispa, minua 
loukkaisi myös se, että oman, tutun 
mutta jo hiukan kulahtaneen ja kaikkea 
muuta kuin täydellisen vartaloni paikalla 
esitetään timmiä lihasta. Saat pitää pääsi 
ja aivosi mutta kroppa ei kelpaa.

Miksi ei?

Palstalla kirjoittavat vuorotellen  
yliopistonlehtori Helena Kantanen Kuopiosta  

sekä toimittaja Janne Villa Helsingistä.

Timo HarTikainen

 ”Kristillinen kasvatus kaiken kaikkiaan on ohentunut viime vuosina. Me haluamme omalla panoksellamme pitää sen puo-
lia”, Matti ja Marita Turunen painottavat.
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Sisarusten kesken, ollaan immeisiksi

Mustavalkoiset kuvat tuovat su-
vun muistot mieleen. Risti rinnassa 
kertoo, kuka on muuttanut majaa. 
Otto ja Anna Kokkosen perhe Juu-
rikkamäellä.
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Yhteistä ikää 605 vuotta, keski-ikä 86

S ainpas teidät kaikki yhtä aikaa 
koolle Ainon päivänä”, tuumaa 
nimipäiväsankari ja huikkaa 
vieraat keittiöön.

Pöydässä on mansikkais-
ta täytekakkua ja karjalanpiira-
koita. Emännän itseleipomia. 
Pöydän ympärillä käy selvittely, 

kunnes jokaiselle löytyy oma tuoli.
”Mene Veikko tuonne pöydän päähän. Pitä-

mään jöötä”, heittää Aino, 82, isoveljelleen.
Seitsemän sisarusta yhdestätoista on vie-

lä elossa, Albin, Arvi, Viljo ja Kerttu ovat jo men-
neet edeltä, kuten joku toteaa. 

Parven nuorin, Toimi, 78, on kuskannut Vei-
kon, 91, ja Lyylin, 95, paikalle. Osa on tullut kävel-
len, osa pyörien avustamana. Kaikki asuvat muu-
taman kilometrin säteellä tosistaan.

He ovat Anna ja Otto Kokkosen tyttöjä ja poi-
kia. Tuusniemen Juurikkamäestä, Kumpulan ta-
losta. 

Lapsia putkahtaa maailmaan
”Muistatko kun...” on monen lauseen alkusanat. 
Nauru hersyy, kun sisarukset tarinoivat pienten 
sisarusten syntymästä ja kuinka heitä hoidettiin 
tai kun nuotan kalasaalis oli ollut niin iso, että oli 
pitänyt hevonen hakea kotoa.

”Isän kanssa mentiin saunaan katsomaan, kun 
Toimi oli syntynyt karsinaan. Äiti oli olkien päällä 
ja vauva siinä vieressä”, Sylvi, 86, muistelee. ”Mil-
loinkahan meille selvisi, miten ne lapset oikeasti 
tulevat maailmaan...”

Toimin ristiäisetkin olivat sujuneet mutkatto-
masti.

”Minut lähetettiin kauppareissulle ja siel-
tä sain viestin vietäväksi kotiin, että pappi tulee 
meille kastamaan samana iltana. Saimi-hieroja oli 
isän luona ja remonttimies Janne korjaamassa ul-
koeteistä. Eipä siinä muuta kuin hieroja alkoi lei-
pomaan pullaa kahvileiväksi ja niinpä illalla perä-
kammarissa pidettiin ristiäiset. Kummitkin olivat 
valmiina, Saimi ja Janne.”

”Ja pappi Heiskanen otti minut syliin ja laulat-
ti En ole liian pieni, lapseksi Jumalan”, Aino ker-
too. 

”Aino olikin papin lempilapsi”, isommat siskot 
nauravat.

Monet ovat olleet usein kätilöinä lapsien syn-
nytyksissä. Apulaisia tarvittiin, ja Aino ja Lem-
pi olivatkin auttamassa siellä missä lisäkäsiä tar-
vittiin.

Sisarusten kesken, ollaan immeisiksi

Varjelusta sodassa ja työmaalla
Isossa perheessä oli työtä jokaiselle, varsinkin so-
ta-aikaan. Tytötkin joutuivat miesten askareisiin. 
Selma oli kalastamassa ja hoiti kyntämisen, osa 
oli riihen puinnissa, toiset hoitivat lapsia.

Mutta sunnuntait ja erikoisesti kirkkoaika py-
hitettiin. 

”Joka pyhäaamu isä otti virsikirjan esiin, merk-
kasi virret muistiin. Istuttiin vanhassa tuvassa ja 
kuunneltiin jumalanpalvelus. Silloin ei hötkyilty.”

Vakaa kristinuskon perinne, usko kantaviin 
käsiin on kulkenut mukana läpi elämän.

”On siinä ollut jonkunlainen siunaus”, Aino 
tuumaa.

”Kantanut varmasti meitä jokaista. Ollaan 
saatu ylhäältä pyytää apua.”

”Rukoiltu ollaan niin perheidemme kuin su-
vun puolesta.”

Hiljaisuus ja nöyryys pyhien asioiden edessä 
katkaisee hetkeksi naurun.

Suojelusta on ollut monessa tilanteessa. Toimi 
oli jäänyt rakennuksilla elementin alle ja vyötä-
röstä alaspäin lievästi halvaantunut. Mutta hen-
ki säilyi ja kuntoutuksen jälkeen hän pystyi käve-
lemään. 

”Enkelit olivat vartioimassa”, Lempi, 84, tuu-
maa.

Samoin sotaväessä. Sotatantereella ei kukaan 
perheen miehistä kaatunut, vaikkakin vanhin vel-
jes sairastui vakavasti ja kuoli välirauhan aikana 
alle 30-vuotiaana. Veikko oli ollut vanginvartija-
na jatkosodassa. Eväs- ja villaneulepaketit kulki-
vat kodin ja rintaman välillä.

Juuret Tuusniemen maaperässä
”Kyllä sitä haluaa tietää toisista, mitä heille kuu-
luu. Soitellaan, pistäydytään ja kauppareissuilla 
tavataan”, Sylvi toteaa.

Aino oli perheensä kanssa pisimpään pois-
sa Tuusniemeltä, naapuripitäjissä Kaavilla ja Sii-
linjärvellä.

”Kaipuu kotiseudulle on aina ollut läsnä. Sin-
ne, mistä on lähtöisin ja missä toisetkin ovat”, Ai-
no kertoo. 

Lyyli muistelee, miten naimisissa ollessaan, ai-
nakin alkuvuosina, kipitti lapsuudenkotiin yöky-
lään.

”Sinne oli hyvä mennä, olemaan siskojen ja 
veljien kanssa.”

Toimi sanoo olleensa juurillaan koko ikänsä. 
Muusta, paremmasta tai huonommasta ei hän 
tiedäkään. 

Jokainen on joutunut luopumaan, opettele-

maan ja hyväksymään. Elämä ja ikä kasvattavat.
”Kodista olen luopunut useampaan kertaan, 

puolisosta ja lapsista”, Sylvi toteaa.
”On hyvä, että on sukua lähellä”, 30 vuotta jo 

yksin asunut Sylvi kertoo.  
Viimeisimmäksi leskeksi jäi Lyyli, jonka mies 

kuoli viime joulukuussa. Naimisissa he ehtivät ol-
la 71 vuotta.

Sisarusten lapsuudenkodissa, juuripaikal-
la, Kumpulan talossa asuu tällä hetkellä Toimin 
ja Liisan poika perheineen. Aikoinaan Toimi jäi 
isännäksi taloon. Vuosi oli 1958. ”Voihan sitä yrit-
tää, sanoin isälleni ja siitä asti vaimon kanssa kar-
jatilaa hoidettiin. 1990-luvulla tehtiin sukupol-
venvaihdos.”

Sulassa sovussa
”Ei oo tinkoja”, Toimi sanoo kysyttäessä, miten si-
sarusten välit ovat säilyneet. 

Vaikka erilaisia temperamentteja löytyy per-
heen sisältä, niin riidoilta on vältytty. 

”Lapsena kyllä tapeltiin. Muistatteko, kun 
Veikko ja Selma nahisteli”, Lyyli kysyy. ”Kyllä minä 
olen tapellut myös sinun ja Kertun kanssa, etkö 
muista”, Veikko naurahtaa. 

Veikko on porukan huuliveikko. Pilkettä on 
silmäkulmassa edelleen. 

Minkä neuvon Kokkoset ovat saaneet perin-
töjä vanhemmiltaan ja mitä he ovat halunneet 
jakaa omille lapsilleen? Vastaus tulee lähes yh-
destä suusta: ”Eläkee immeisiksi.”

”Äiti sanoi aina, että pitää olla kunnolla”, Sel-
ma, 89, kertoo. ”Rehellinen, eikä saa tehdä pa-
hoja.”

Vuodet ovat tuoneet mukanaan surua, iloa, 
pettymyksiä ja ahdistuksia, mutta jokaisen ää-
nestä kuultaa kiitollisuus elämästä. 

”Kunpa saisi elää terveenä”, esittää joku toivo-
muksen. Moni nyökyttelee.

Sisarusten eno eli 101-vuotiaaksi. Pitkäikäisyys 
on geeneissä. Ja terävyys. Jos joku ei muista jotain 
asiaa, he kysyvät Lyyliltä.

”Luojan tiedossa on, milloin lähdetään.” Ai-
no tuumaa. Hän, kuten Sylvikin menettivät puo-
lisonsa yhtäkkiä sairauskohtaukseen. Jokainen 
hetki on tärkeä.  

”Joka päivä on armo uus...”, Sylvi tapailee vir-
ren sanoja. Useampi sisarus on laulanut kuoros-
sa, joten kappaleen olisi voinut kajauttaa loppu-
virreksikin. Seitsenäänisesti.

Teksti ja kuvat Hanna karkkonen

”On 
siinä ollut 
jonkun-
lainen 
siunaus.

Kaikki yhdessä. Lyyli, Veikko ja Selma edessä, takana Lempi, Aino, Sylvi ja Toimi.

Lyyli (vas.) ja Selma katsovat Toimin ka-
merasta, näkyykö tuttuja. 

Hanna karkkonen
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Tuomiokirkko

Tuomiokirkko on avoinna 
klo 10-15, lisäksi pe klo 18-
23. p. 040 4848 256
Kesäillan viikkomessu ke 
5.6. klo 18. Ilpo Rannankari 
ja Anu Pulkkinen.
Messu su 9.6. klo 10. Saar-
na Ilpo Rannankari, litur-
gia Marjo Parttimaa, kant-
torina Päivi Paaso, urkuri-
na Anu Pulkkinen.
Kesäillan viikkomessu ke 
12.6. klo 18. Liisa Penttinen 
ja Anu Pulkkinen.
Messu su 16.6. klo 10. Kol-
mikannan rippikoulun 
konfirmaatio. Saarna Satu 
Karjalainen, liturgia Ilpo 
Rannankari, kanttorina 
Päivi Paaso, urkurina Anu 
Pulkkinen.
Ei kesäillan messua ke 
19.6. klo 18. Pihaseurat 
Korttelimuseon pihapiiris-
sä, Kirkkokatu 22.

KesKus- 
seuraKuntatalo 
suokatu 22
Seurakuntamestari
p. 040 4848 259
Pro Musica to 6.6. klo 18. 
Viktor Pellia, piano. Ohjel-
ma 10/5 €.
Veteraaniseurat ti 11.6. 
klo 13. kahviossa. Mar-
jo Parttimaa ja Risto Lyy-
tikäinen.

MuMMon MöKKi 
Puijonkatu 10
Avoinna ma-to klo 11-15.
p. 040 4848 272
Mummon mökki to 6.6. 
klo 13. Viriketuokio.
Mummon mökki ti 11.6. 
klo 13. Raamattutuokio.
Mummon mökki ti 18.6. 
klo 13. Pihaseurat.
Mummon mökki suljettu 
19.6.-4.8.

DiaKonia
Diakoniatoimisto Vas-
taanotot: Keskusseura-
kuntatalo, Suokatu 22 C. 
Päivystys ilman ajanva-
rausta ma klo 9-10.30, pu-
helinaika klo 10.30-11.30 p. 
040 4848 253 Pirjo Litma-
nen, muuna aikana p. 040 
4848 282. Ke klo 9-10.30 ja 
puhelinaika klo 10.30-11.30 
p. 040 4848 253 Birgitta 
Oksman. Inkilänmäen dia-
koniatyöntekijän Varpu 
Ylhäisen päivystys ilman 
ajanvarausta, Suokatu 22 
C. Ti klo 9-10.30, puhelin-
aika klo 10.30-11.30 p. 040 
4848 254, muuna aikana p. 
040 4848 255.

Muuta
Lettukestit Inkilänmä-

en Tätilässä to 6.6. klo 
11. Hartaus, ohjelmaa. 
Lettu+kahvi/tee 2 €, lapset 
ilmaiseksi. Ilpo Rannanka-
ri, Anu Pulkkinen, Varpu 
Ylhäinen ja Riitta Lohkoi. 
Lämpimästi tervetuloa!
Pihaseurat ke 19.6. klo 18 
Korttelimuseon pihapii-
rissä, Kirkkokatu 22. Lii-
sa Penttinen ja Päivi Paaso.
Kuopion ev.lut. seura-
kuntien perinteinen ju-
hannusjuhla juhannus-
aattona 21.6. klo 18 Pou-
kaman leirikeskukses-
sa. Ohjelmassa lipunnos-
to, yhteislaulua, makka-
ranpaistoa (omat mak-
karat mukaan), hartaus 
ja juhannuskokko. Mak-
suton linja-autokuljetus: 
Autot 1 ja 2 klo 17 Malja-
lahdenkatu (Kaupungin-
talon takaa)-Puijonka-
tu-Kellolahdentie-Kallan-
tie-Poukama. Autot 1 ja 
2 klo 17.30 Antikkalan P-
alue-Poukama. Auto 3 klo 
17.10 Puijon kirkko- Taiva
anpankontie(Retkeilijänti
en suuntaan)-Sammakko-
lammentie-Ahkiotie-Suur-
mäentie-Rypysuontie-Pui-
jonsarventie-Metsäkum-
muntie-Lakeissuontie-Kal-
lantie-Poukama. Auto 4 
klo 17.10 Maljalahdenka-
tu, tilausajopysäkki-Pui-
jonkatu-Asemakatu-Poh-
jolankatu-Lönnrotinka-
tu (Ampiaisen edestä)-
Kullervonkatu (Saariai-
tan edestä)-Pohjantie-
Saarijärventie (parittomi-
en puoleiset pysäkit)-Kel-
lolahdentie (auto käy 5 
päätepysäkillä)-Suurahon-
tie-Pihlajaharjuntie-Kal-
lantie-Poukama. Matkoil-
ta voi nousta kyytiin kai-
kilta paikallisliikenteen py-
säkeiltä. Autoissa kyltti 
Poukaman Juhannus sekä 
reitin numero. Huom! Yk-
sityisautojen pysäkäköin-
ti Antikkalan P-alueella. 
Poukaman leirikeskukseen 
on ajokielto. Järj. Tuomio-
kirkkoseurakunta.

Perhetyö
Kesäkahvila perheille ma 
10.6. klo 10-14 koulutussa-
lissa Keskusseurakuntata-
lolla, Suokatu 22.
Kesäkahvila perheille ma 
17.6. klo 10-14 koulutussa-
lissa Keskusseurakuntata-
lolla, Suokatu 22. Tervetu-
loa koko perhe!

Kastetut
Hugo Severi Kattainen.
Avioliittoon kuulutetut
Jussi Petteri Saikkonen ja 
Eveliina Maria Hotanen, 
Tuomas Väänänen ja Enni 
Irinja Loikkanen, Mika Ju-
hani Kristian Lovén ja Lau-
ra Emilia Karjalainen, Topi 

Pieni siemen maahan uppoaa
kohta sieltä varsi kohoaa.
Aurinko kun vielä lämmittää
puhkee kukka nupustaan.
Auringonkukka, auringonkukka
kaunis, keltainen,
suuri, iloinen.

Hyvä Jumalamme valon tuo,
armoansa lapsillensa suo.
yhdessä nyt kiitämme sinua
hoidat kukkaa ja minua.
Auringonkukka, auringonkukka,
kaunis, keltainen,
suuri, iloinen.

aUringonkUkka-laUlU
säv. ja san. varHaisiän musiikkikasvaTTaja TerHi Hassinen

Seurakunnat 5.6.–18.6.13

rukoilemme

Alfred Vesamäki ja Anna 
Sofia Saukkonen.

Kuolleet
Pertti Kalevi Toivanen 76v, 
Urpo Siponen 89v, Ris-
to Juhani Jääskeläinen 68v, 
Seppo Tauno Jääskeläi-
nen 67v, Carita Ester Bir-
gitta Kivinen 82v, Aune 
Mirjam Erkkilä 85v, Rau-
ha Marjatta Innilä 93 v. 

alava

alavan KirKKo 
Keihäskatu 5
p. 040 4848 298
Messu su 9.6. klo 10. Saar-
naa Ilkka Koponen, liturgi-
na Pirjo Kuula, kanttorina 
Anna Antikainen.
Konfirmaatiomessu su 
16.6. klo 10. Saarna ja litur-
gia Juha Välimäki, kant-
torina Leila Savolainen. 
Rytky 1 rippileirin konfir-
maatio.

neulaMäen KirKKo 
vesurikuja 4
p. 040 4848 311
Messu su 9.6. klo 13. Saar-
naa Ilkka Koponen, liturgi-
na Pirjo Kuula, kanttorina 
Anna Antikainen.

DiaKonia
Diakoniatoimistot. Ala-
van seurakunnan dia-
koniatyöntekijöiden kesä-
ajan puhelinpäivystykset: 
1.6.-5.7. Sonja Tirkkonen 
p. 040 4848 325, 8.7.-26.7. 
Sisko Laitinen p. 040 4848 
326, 29.7.-23.8. Sonja Tirk-
konen p. 040 4848 325.

Muuta
Kesäseurat ke 19.6. klo 18. 
Taina ja Miika Tammeka-
nilla, Omakotitie 24. Han-
nu Koskelainen, Ilkka Ko-
ponen, Wille-Herman-
ni Riekkinen, Risto Eskola. 
26.6. klo 18 Hannu ja Kai-
ja Koistisella, Silmukuja 1. 
13.8. klo 18 lähetyksen ke-
säseurat Sakari Kainulai-
sella, Kipinäkatu 19.
Alavan ja Kallaveden 
seurakuntien yhteinen 
Varttuneen väen leiri 
16.-18.8. Leirin hinta 40 € 
+ kuljetus 10 €. Ilm. Sisko 
Nousiaiselle 1.7. mennessä 
p. 040 4848 286. Leirioh-
jaajina diakoniatyöntekijät 
Sisko Laitinen Alavan seu-
rakunnasta p. 040 4848 
326 ja Maarit Kirkinen Kal-
laveden seurakunnasta p. 
040 4848 369. Heiltä voit 
kysyä myös tarkemmin 
leiristä.

Kastetut
Dong Liu, Eemil Tapio Or-

lando Ruotsalainen, Han-
nes Pietari Petrinpoika 
Hoffren, Eemi Elias Viljami 
Martikainen, Olivia Mila 
Maria Heikkinen, Salme 
Liina Loviisa Ylönen, Saimi 
Katariina Loukkola, Onni 
Emil Karppinen, Veea Hel-
vi Amalia Lappalainen.

Kuolleet
Pentti Kalevi Hyvärinen 
65v, Veikko Johannes Ant-
tonen 75v, Aino Elisabet 
Taskinen 91v, Irma Onerva 
Kostiainen 87v, Pirkko Ma-
rita Kerman 72v, Erkki Il-
mari Mankonen 86v, Hilda 
Maria Mecklin 90v.

kallavesi

KallaveDen KirKKo 
rauhalahdentie 21
p. 040 4848 336
Messu su 9.6. klo 10. Li-
turgia Mikko Väisänen, 
saarna Anna-Maija Hel-
la, kanttorina Anna-Ma-
ri Linna.
Messu ja konfirmaatio la 
15.6. klo 10. Liturgia Mark-
ku Virta, saarna Raimo 
Hakkarainen ja kanttorina 
Mari Vuola-Tanila.
Konfirmaatiomessu la 
15.6. klo 14. Liturgia Mark-
ku Virta, saarna Anna-
Maija Hella ja kanttorina 
Mari Vuola-Tanila.
Messu ja konfirmaatio su 
16.6. klo 10. Liturgia Matti 
Pentikäinen, saarna Mark-
ku Virta ja kanttorina 
Richard Nicholls.
Konfirmaatiomessu su 
16.6. klo 14. Liturgia Mark-
ku Virta. saarna Matti 
Pentikäinen, ja kanttorina 
Richard Nicholls.

Muuta
Kesäseurat su 16.6. klo 13 
Kolmisopen ryhmäpuu-
tarhalla. Mikko Väisänen 
ja Anna-Mari Linna.

Petosen seuraKun-
tatalo - Muuta
Kesäseurat ti 11.6. klo 18. 
Petosen seurakuntatalon 
pihalla. Mikko Väisänen ja 
Anna-Mari Linna.
Karttulan kirkko - Muuta
Seurakuntaretki ke 12.06. 
Lähtö seurakuntakodilta 
klo 8. Hinta 40 €, sisältäen 
matkan, ruokailut ja pää-
syn Pielisen museoon. Il-
moittautumiset pikaises-
ti Martti p. 040 4848 371, 
Leena p. 040 4848 545.
Ehtoollishetki ke 19.6. klo 
13. Jaakkolassa.

ERIKOISHAMMASTEKNIKKO
ESA-MATTI KOPONEN
Puijonkatu 26, III kerros puh. (017) 261 3370

Uudet hammasproteesit, pohjaukset ja korjaukset
LAATU- JA TYÖTAKUU

• HAUTAKIVET
• KAIVERRUKSET

• KULTAUKSET
ENTISÖINTITYÖT

• KIVILYHDYT

Sari Kämäräinen 
Jääskelänkatu 1

70780 Kuopio 
puh. 050 575 0004

www.kivipajasarik.fi

Hinta 199 euroa, josta
Kela-korvaus n. 60 euroa

Suru on
hitaasti vaalenevia varjoja...

Hautaustoimisto
J. NURRO OY

Kauppakatu 55-57 KUOPIO Puh. 017-2613065, 040 5056287
saila.lehto@nurro.  www.nurro. 

puh. 040 585 0456






HAUTAKIVET 
KAIVERRUKSET 

ENTISÖINNIT 
MUUT KIVITYÖT 

 

Kettulanlahdetie 25 
70400 Kuopio 

www.puijonkivi.fi 
 

Puh. (017) 282 9000 

 
 
 

KotitalousKotitalousKotitalous---
vähennys 45%vähennys 45%vähennys 45%   

040 5844 045 

Tietokoneapu 

www.orden.fi 

Savonkatu 25, Kuopio
(Sokoksen takana)
www.lansivuoriky.fi
p. 017 261 3665

Hautakivi näyttely
liikkeessämme

-tervetuloa tutustumaan!

LÄNSIVUOREN
HAUTAUSHUOLTO
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Sinut on kutsuttu!

E ikö sinustakin ole mukavaa 
saada kutsu juhliin? Silloin tie-
dät, että juuri sinua on ajatel-
tu. Olet kutsujalle niin tärkeä, 
että hän haluaa juuri sinut ja-

kamaan kanssaan elämän tärkeää tapah-
tumaa. Sinulle on varattu parasta tar-
jottavaa ja sinun toivotaan viihtyvän 
yhdessä muiden kanssa. Tällainen – ja 
paljon enemmän – on myös kutsu Ju-
malan valtakuntaan. Mitä vastaat tuo-
hon kutsuun? Ethän 
jää pois näistä juhlista? 
Vaikka olisit ostanut 
pellon, viisi härkäparia 
tai mennyt juuri nai-
misiin, älä sittenkään 
jää pois. Evankeliumi-
teksti (Luuk. 14:16-24) 
muistuttaa meitä kut-
sun tärkeydestä ja va-
roittaa sen hylkäämi-
sestä. Niin tärkeä on 
Jeesuksen esittämä kut-
su, ettei Hän soisi elä-
mämme tehtävien tai 
houkutusten olevan es-
teenä kutsun vastaan-
ottamiselle.

Kutsussa on olta-
va myös selkeä osoi-
te juhlapaikkaan. Ellei 
osoitetta ole, on vaike-
aa tietää tietä ja osata perille. Kristuk-
sen kirkon tehtävänä on tehdä suunta-
merkit tunnetuksi ja selkeiksi. Olemme 
myös kutsuttuja osoittamaan tietä Ju-
malan valtakuntaan. Evankeliumiteks-

tin palvelija totteli isäntäänsä ja vei kut-
sua uskollisesti eteenpäin: ”Tulkaa, kaikki 
on jo valmiina”. Tämä on evankeliumin 
ydin – kaikki on valmiina sinuakin var-
ten, olet saanut syntisi anteeksi, kaikki 
on täytetty. Evankeliumin kirkkain valo 
ja suuntamerkki loistaa siellä, missä Jee-
suksen ristintyölle annetaan sille kuulu-
va arvo. Näissä juhlissa rakkaus ja armo 
tarjotaan ilmaiseksi kaikista kurjimmal-
lekin, syntiselle ja elämässään epäonnis-

tuneelle. Siellä ei kysytä op-
pineisuuttasi eikä ansioitasi. 
Sinun ei tarvitse tuoda mu-
kanasi mitään lahjoja. Riittää, 
kun tulet itse ja tuot sydäme-
si ja syntisi. Se on paras lah-
ja kutsun esittäjälle, Isällem-
me, joka rakastaa lapsiaan 
niin paljon, että antoi aino-
an Poikansa, ettemme jou-
tuisi kadotukseen, vaan sai-
simme iankaikkisen elämän. 
Näin suuren lahjan Jumala on 
varannut meille kaikille. Hä-
neltä saamme pyytää voimaa 
ja johdatusta jokaiseen elä-
mämme päivään ja Hänen 
kanssaan saamme elää Juma-
lan valtakunnan iloa ja rau-
haa todeksi jo nyt. Vastataan 
tähän kutsuun iloiten myön-
tävästi!

PaUla 
HagMan-PUUSTinen 

VS. kaPPalainen 
JärVi-kUoPion 

SeUrakUnTa

syvännnieMen 
KirKKo 
Kuttajärventie 117
Urkuja nelikätisesti 
-konsertti to 6.6. klo 19. 
Outi Keskisipilä ja Anu 
Pulkkinen.
Messu su 9.6. klo 10. Rei-
jo Mustonen ja Anne Ke-
ränen.
Messu su 16.6. klo 10. Mik-
ko Väisänen ja Anna-Ma-
ri Linna.

DiaKonia
Hyvää huomenta arki! ke 
5.6. ja 19.6. klo 10-12 Peto-
sen seurakuntatalon tak-
kahuoneessa.
Diakoniatyön järjestämä 
alkukesän retki Lapin-
lahdelle ke 12.6. Lähtö klo 
12 Petosen seurakuntata-
lon bussipysäkiltä, tarvit-
taessa Kallaveden kirkon 
ja Leväsen palvelukeskuk-
sen bussipysäkin kautta. 
Paluu n. klo 18.
Varttuneen väen lei-
ri (Alavan ja Kallaveden 
seurakuntien yhteinen) 
16.-18.8. Rytkyllä. Leirin 
hinta on 40 €. Ilm. ja tied. 
1.7. mennessä toimistosih-
teeri Eijalle ma-pe klo 9-15, 
p. 040 4848 327 ja Maari-
tille p. 040 4848 327.
Kiitosretki diakonian ja 
lähetystyön vapaaeh-
toisväelle su 25.8. Aholan-
saareen. Lähtö Kallaveden 
kirkolta klo 9.30. Ilmoit-
tautuminen 30.6. men-
nessä seurakunnantoimis-
toon p. 040 4848 327.

Kastetut
Sara Amanda Rissanen, 
Aatu Matias Kyllönen, 
Aada Aleksandra Ma-
ria Hyttinen, Konsta Veik-
ko Santeri Koskivuori, Nik-
las Jasper Benjamin Ryhä-
nen, Elsi Amanda Sirviö, 
Emma Annikki Karinkan-
ta, Iida Elena Artontytär 
Nyyssönen, Väinö Viljami 
Nuutinen.

avioliittoon 
Kuulutetut
Mika Tapio Tiihonen ja 
Anna-Maija Helinä Ylinie-
mi, Mika Tapio Hiltunen ja 
Mari Susanna Miettinen, 
Harri Pekka Varis ja Aila 
Maritta Hartikainen, Timo 
Olavi Väänänen ja Oona 
Annika Laaksonen.

Kuolleet
Mirja Tuulikki Pilhjerta 
61v, Sanni Juliaana Suoma-
lainen 96v, Eila Kyllikki Ne-
valainen 81v.

männistö

Männistön seurakunta
Pyhän Johanneksen kirkko
Kellolahdentie 8
p. 040 4848 386
Nuorten ilta keskiviikkoi-
sin ja torstaisin 5.6.-25.7. 
klo 18-21 takkahuoneessa. 
Sanna Ollikainen ja Hei-
di Brand.
Messu su 9.6. klo 10. Saar-
na ja liturgia Aulikki Mäki-
nen, kanttorina Anna An-
tikainen.
Puistojumppa tiistaisin 
klo 13-13.45 kirkon pihalla 
sään salliessa.
Nuorten ilta ke 12.6. ja to 
13.6. klo 18-21 takkahuo-
neessa. Sanna Ollikainen 
ja Heidi Brand.
Partaharjun rippikoulun 
konfirmaatiomessu su 
16.6. klo 10. Saarna ja litur-
gia Sanna Husso, kantto-
reina Tintti Tinkala ja Ris-
to Eskola.
Puistojumppa ti 18.6. klo 
13-13.45 kirkon pihalla sään 
salliessa.
Nuorten ilta ke 19.6. ja to 

20.6. klo 18-21 takkahuo-
neessa. Sanna Ollikainen 
ja Heidi Brand.
Männistön Vanha kirkko
Lönnrotinkatu 24
p. 040 4848 386
Messu su 16.6. klo 13. Saar-
na ja liturgia Heikki Hy-
värinen, kanttorina Tint-
ti Tinkala.
Arkielämää-kesäkerho 
kaiken ikäisille ke 19.6. 
klo 13-14.30. Mari Merta-
nen, Aulikki Mäkinen.
Diakonia
Diakoniatyön ajanva-
rausvastaanotto 1.6.-31.8. 
Pyhän Johanneksen kirkol-
la tiistaisin klo 9-10. Ulla 
Halonen p. 040 4848 405. 
Merja Hyvärinen p. 040 
4848 407. Mari Mertanen 
p. 040 4848 406.
Arkielämää-kesäkerho 
kaiken ikäisille alkaa ke 
12.6. klo 13-14.30 Pyhän Jo-
hanneksen kirkolla. Ker-
ho kokoontuu vuorovii-
koin Pyhän Johanneksen 
kirkolla ja Vanhalla kir-
kolla. Ke 19.6. kerho Van-
halla kirkolla. Kahvit 2 €. 
Merja Hyvärinen, p. 040 
4848 407.

Kastetut
Eveliina Enkeli Povilainen.

Kuolleet
Veikko Kalevi Vilpponen 
75v, Jukka Pekka Hätinen 
46v, Vilho Laaksoviita 78v.

puijo

Puijon KirKKo 
taivaanpankontie 3
p. 040 4848 419
Kesäinen musiikkituokio 
ke 5.6. klo 13. Outi Keskisi-
pilä. Vapaa pääsy.
Konfirmaatiomessu su 
9.6. klo 10. Matti Pehko-
nen saarnaa, Heikki Hyvä-
rinen, Anna-Sofia Olkko-
la, Raija Hallikainen, Pau-
la Paavilainen. Kanttorina 
Jarkko Maukonen. Erityis-
rippikoulun konfirmaatio.
Messu su 16.6. klo 10. Pek-
ka Nieminen saarnaa, Tee-
mu Voutilainen, Tero Piip-
po. Kanttorina Joona Sa-
raste.
Kesäinen musiikkituo-
kio ke 19.6. klo 13. Joona 
Saraste.

Puijon 
seuraKuntaKesKus 
taivaanpankontie 3
Pihaseurat ke 12.6. klo 18. 
kirkon pihalla. Pekka Nie-
minen, Teemu Voutilai-
nen, Joona Saraste.

Muuta
Pohjalaista juhannus-
juustokeittoa tilattavis-
sa Puijon seurakunnasta. 
Juhannusjuustokeitto eli 
punainen hera on keski- ja 
pohjoispohjalainen perin-
neruoka, joka nautitaan 
kylmänä, kesäisenä jälki-
ruokana. Hinta 8 €/l lähe-
tystyön hyväksi. Ennakko-
tilaukset Puijon seurakun-
nan toimistoon viim. 14.6. 
p. 040 4848410 tai mir-
ja.turunen@evl.fi. Tilauk-
set noudettavissa ke 19.6. 
klo 18.
Kirkkovenesoutu ja 
kansanlaulukirkko 19.6. 
Karhonsaaressa. Lähtö klo 
16 Julkulan venerannasta. 
Kansanlaulukirkko klo 18 
Karhonsaaressa. Nuotio-
kahvit ja tikkupulla. Tee-
mu Voutilainen, Riitta 
Murtorinne ja Joona Sa-
raste. Ilm. kirkkovenesou-
tuun viimeistään 10.6. ark. 
klo 9-15 p. 040 4848410 
tai mirja.turunen@evl.fi.
Ev.lut. seurakuntien yh-
teinen omaishoitaja-

leiri 24.-26.9. Rytkyn lei-
rikeskuksessa. Leirimak-
su 20 €. Edestakainen kul-
jetus 10 €. Tied./ilm. viim. 
5.7. Raili Lehtoviita p. 040 
4848 438.

Kastetut
Rasmus Eemeli Kolehmai-
nen, Anni Elina Turunen.

avioliittoon 
Kuulutetut
Aaron Armas Leskinen ja 
Nea Monika Miettinen.

Kuolleet
Pertti Olavi Sutinen 60v, 
Maija Liisa Kanninen 85v.

Järvi-kuopio

riistaveDen KirKKo 
joensuuntie 2505
Messu su 9.6. klo 10. U. Ju-
nell, Lohi.
Kirkonvartijoiden pereh-
dytys ti 11.6. klo 16.
Messu su 16.6. klo 10. Mä-
kinen, Vuorinen.
Riistaveden kirkko on 
tiekirkkona avoinna 
17.6.-31.7. klo 11-16.

ylösnouseMuKsen 
KirKKo 
Mäntytie 5
Messu su 9.6. klo 10. Huh-
tala, Leutonen.
Messu, päivärippikou-
lun konfirmaatio su 16.6. 
klo 10. Hagman-Puusti-
nen, Saarela
Juankosken kirkko on 
tiekirkkona avoinna 
17.6.-31.7. klo 11-16.
Messu su 23.6. klo 10. K 
Leino, Saarela.

juanKosKen 
tehtaan KirKKo 
Mäntytie 5
Wanhan wirsikirjan 1701 
yhteislauluilta ke 5.6. klo 
19. ”Jo joutui armas aika”.
Suomalaisen virsikirjan 
1886 yhteislauluilta ke 
12.6. klo 19. ”Oi kuinka iha-
nat Asuinsijas ovat”.

Muuta
Hautainhoitopäivä Ruis-
lammin hautausmaalla 
ke 5.6. klo 9 hartaus Kirsi 
Leino ja Matti Saarela.
Sanajumalanpalvelus 
22.06. klo 10 Pikonniemen 
hiiliuuneilla. Kirkkokahvit. 
U. Junell, Saarela

Kaavin KirKKo 
Kaavintie 24
Cantores Minores -kuo-
ron konsertti la 15.6. klo 
15. Joht. Hannu Norja-
nen, urut Markus Malm-
gren, ohjelma 10 €, ryh-
mävaraukset ja tied. mik-
ko.huhtala@evl.fi, p. 040 
4888 625.
Messu su 16.6. klo 13. R. 
Leino, Majuri.

Muuta
Kotimajoitusta Cantores 
Minores -poikakuorolai-
sille 14.-16.6. pyydetään il-
moittamaan mahdolli-
suuksista mikko.huhtala@
evl.fi p. 040 4888 625.

Hautojen laittopäivä pe 
7.6. Kaavin hautausmaalla, 
hartaus kirkossa klo 10.
Kesäkirkko Luikonlah-
den rannassa su 9.6. klo 
13. Huhtala, Majuri. Lai-
turintie.
Vanhemman väen retki 
Karttulan Syvänniemeen 
ma 10.6. Lähtö matka-
huollosta klo 9.15, paluu n. 
klo 17. Lisätiedot Pirjolta.
Kehitysvammaisten lei-
ri 11.-12.6. Viljamaan kar-
tanossa, Mäntyjärvel-
lä. Lisätiedot, Pirjo p. 040 
4888 627.

MuuruveDen 
KirKKo 
Kirkkotie 1
Messu su 9.6. klo 13. Saar-
na Teuvo Mononen, U. Ju-
nell, Leutonen. Rauhan-
yhdistyksen kirkkopyhä. 
Messun jälkeen seurat ja 
kahvit seurakuntatalossa.
Messu su 16.6. klo 13. K. 
Leino, Majuri.
Muuruveden kirkko on 
tiekirkkona avoinna 
17.6.-31.7. ma-pe klo 11-16.

MuuruveDen 
seuraKuntatalo 
Kirkkotie 1
Wanhan wirsikirjan 1701 
yhteislauluilta to 6.6. klo 
19. ”Jo joutui armas aika”
Suomalaisen virsikirjan 
1886 yhteislauluilta to 
13.6. klo 19. ”Oi kuinka iha-
nat Asuinsijas ovat”

nilsiän KirKKo 
Kirkonmäentie 1
Messu su 9.6. klo 10. Kei-
hänen, Kärppä-Leskinen.
Messu, Tiirinlahti 1 kon-
firmaatio su 16.6. klo 10. 
M. Junell, Kärppä-Leski-
nen.
Nilsiän kirkko on tiekirk-
kona avoinna 17.6.-31.7. 
klo 11-16.
Juhannuslaulajaiset pe 
21.6. klo 12. kirkon pihassa.

Muuta
Säännöllinen viikkotoi-
minta on kesälomalla ja 
alkaa taas elo-syyskuussa.
Papin päivystys on kesän 
ajan vain Juankoskella ke 
klo 9-11.
Aluepappi Raili Pursiai-
nen lomalla 3.-30.6.
Omaishoitajien virkis-
tyspäivä Muuruveden 
Kivennavalla to 6.6. klo 
10.30. Ruokailu ja ohjel-
maa, omavastuu 10 €. Ilm. 
Eeva Väätäinen 27.5.men-
nessä p. 040 4888 676.
Vanhusten ja vammais-
ten ongintaretki Laste-
kosken uimarannalle ti 
11.6. klo 11.15. Bussi lähtee 
Simolasta klo 11.15, ajetaan 
Tilhilän, Karhitien, srk-ko-
din ja Syvärintien kautta. 
Omat onget mukaan. In-
validien puffetti.
Siioninvirsiseurat su 16.6. 
klo 19. Hiltulanmäki.
Kesäinen vauvamuskari, 
to 20.6. klo 10-10.45 Pikku-
pappilassa. Tervetuloa en-
tiset ja uudet.

säyneisen KirKKo 
Kirkkoharjuntie 2
Messu su 9.6. klo 13. Kei-

hänen, Kärppä-Les-
kinen.

Messu su 16.6. klo 13. 
Kärppä-Leskinen.

Muuta
Iltatorin avaus pe 7.6. 

klo 16.30.
Siionin virsi seurat ti 18.6. 
klo 19. Harjulla. Kissatie 71.
Säyneisen seurakun-
nassa 50 v. sitten ripil-
le päässeet la 22.6. klo 
13. Erityisesti kutsutaan 
22.6.1963 ripille päässeitä 
messuun.

3. sunnuntai 
helluntaista 
evank.tekstiin: 
Luuk.14:16-24

”Mene kiireesti kau-
pungin kaduille ja to-
reille ja tuo tänne köy-
hät ja raajarikot, sokeat 
ja rammat.” Palvelija tu-
li sanomaan: ”Herra, 
olen tehnyt niin kuin 
käskit, mutta vielä on 
tilaa.” Silloin herra sa-
noi: ”Mene maanteille 
ja kylien kujille ja vaadi 
ihmisiä tulemaan, jotta 
taloni täyttyisi.”
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tuusnieMen KirKKo 
Keskitie 21
Kesäillan viikkomessu ke 
12.6. klo 18. Hagman-Puus-
tinen, Aune Inkeri Keijo-
nen, Säde- ja Krell-kuorot.
Messu su 16.6. klo 10. K. 
Leino, Majuri.
Tuusniemen kirkko on 
tiekirkkona avoinna 
17.6.-31.7. klo 11-16 ma-pe.

Muuta
Hautojen laittopäivä pe 
7.6. klo 9 alk. Tuusniemen 
hautausmaalla, hartaus 
klo 9 kirkossa.
Luontokirkko su 9.6. klo 
10. Hagman-Puustinen, 
Majuri. Koivulahden retki-
satamassa, Koivulahdentie 
300, Tuusjärvi.
Parikanniemen ystävä-
seurat su 9.6. klo 13. Katri 
ja Pekka Juutilaisella, Ruo-
hopellontie 100, Mustin-
järvi. Matti Kostamo ja 
Lauri Konttinen.
Naisten piiri pe 14.6. klo 
18. Aino-Marjatta ja Timo 
Holopaisen mökillä Kape-
asalmessa.
Juhannusristeilyt pe 21.6. 
klo 16 ja 18 Tuusniemen 
satamasta.

vehMersalMen 
KirKKo 
lempeläntie 17
Messu su 9.6. klo 13. Mäki-
nen, Lohi.
Vehmersalmen kirkko 
on tiekirkkona avoinna 
17.6.-31.7. klo 11-16 ma-pe.

vehMersalMen 
seuraKuntaKoti 
lempeläntie 15
Kesäkammari ti 18.6. klo 
10–12.

Muuta
Vapaamuotoinen per-
hekerho ”Vehmerin ve-
karat” perjantaisin klo 10 
seurakuntakodissa, sisällä 
tai ulkona. Tervetuloa leik-
kimään, lapset, äidit, isät, 
mummot, ukit ja kaik-
ki muut. Lisätietoja face-
book-ryhmästä ”Vehmer-
salmen perhekerho”.
Hautojen kukituspäi-
vä pe 7.6. Hartaus ja kah-
vihetki Puutosmäen hau-
tausmaalla klo 9 ja Veh-
mersalmen hautausmaal-
la klo 11.
Syvähiekan kesäkirkko 
su 16.6. klo 13. Mäkinen, 
Vuorinen. Syvähiekan ke-
säteatterilla. Ei messua kir-
kossa.
Mustinlahden kesälau-
lajaiset ke 19.6. klo 19. Ky-
lätalolla.

järvi-KuoPion 
seuraKunnan 
yhteiset
Sururyhmä läheisensä 
menettäneille aloittaa 
Juankoskella elokuussa. 
Lisätietoja Leila Asikainen 
p. 040 4888 620 tai Kir-
si Leino p. 040 4888 601. 
Ilm. 15.8. mennessä.

Omaishoitajien virkistys-
päivä Muuruveden Kiven-
navalla to 6.6. klo 10.30. 
Tied. ja ilm. oman alueen 
diakoniatyöntekijälle.
Juhannusristeilyt pe 21.6. 
klo 16 ja 18 Tuusniemen 
satamasta.

Kastetut
Ville Artur Juhani Saa-
gim, Muuruvesi, Elias Jaak-
ko Einari Huttunen, Riis-
tavesi, Leo Petteri Tikka-
nen, Kaavi.

avioliittoon 
Kuulutetut
Teuvo Tapani Hurvi ja Tai-
na Tuija Elisa Kivimur-
to, Hannu Tapani Räsä-
nen ja Riitta Helena Neva-
lainen, Janne Olavi Pehko-
nen ja Annika Eveliina Par-
viainen.

Kuolleet
Toimi Pirinen 83v Kaa-
vi, Leo Antero Hämäläi-
nen 74v, Nilsiä, Paavo Ola-
vi Riekkinen 61v, Säynei-
nen, Anna Ester Leppänen 
89v, Tuusniemi, Impi Eli-
na Rahunen 86v, Tuusnie-
mi, Aino Alina Reinikainen 
97v, Vehmersalmi, Oiva 
Eemil Parviainen 83v, Nil-
siä, Paavo Tapio Vepsäläi-
nen 77v, Nilsiä, Jaakko Jo-
hannes Väätäinen 79v, Nil-
siä, Aarne Olavi Heikkinen 
78v, Muuruvesi.

siilinjärvi

www.siilinjarvenseura-
kunta.fi
Kirkkoherranvirasto
p. 017 288 4600
(ma-pe klo 9-11, 12-14)

KirKKo 
haarahongantie 2
Messu su 9.6. klo 10. Satu 
Väätäinen, Seppo Lai-
tanen, Marjaana Kaisto. 
Kirkkokahvit pastori Satu 
Väätäisen tulon merkeissä 
srk-talossa.
Konfirmaatiomessu la 
15.6. klo 16. Ryhmä 5, Matti 
Hoffrén, Vesa Kajava.
Konfirmaatiomessu su 
16.6. klo 10. Ryhmä 6, Sirpa 
Ylikotila, Vesa Kajava.
Konfirmaatiomessu su 
16.6. klo 14. Ryhmä 7, Kai-
sa Yletyinen, Marjaana 
Kaisto.
Tiekirkkokausi alkaa ju-
hannukselta 24.6. Pistäpä 
kesäsuunnitelmiin viiväh-
dys kirkossa! Tulossa myös 
torstaiset Tiekirkko soi 
-musiikit.

seuraKuntatalo 
haarahongantie 4
Perheiden kesäkahvi-
la to 6.6., 13.6., 20.6. klo 
9-13 alakerran kerhotilois-
sa. Yhdessäoloa, leikkejä 
ja laulua.

Laula kanssain su 9.6. klo 
18. Musiikin ilta yhdes-
sä Raamattuopiston kans-
sa. Jouko Puhakka, Jouko 
Kauhanen, Seppo Laita-
nen ja Vesa Kajava.
Tiekirkko-oppaiden in-
fotilaisuus ti 11.6. klo 15 
Ison salin kahviossa.
Afrikkalainen ateria la 
15.6. klo 10-13 päätysalis-
sa. Terveisiä Namibiasta! 
Maistiaisia tarjoilee Afri-
kan risti ry:n Timo ja Riit-
ta Lappalainen ja työstään 
Namibiassa kertoo dia-
koniajohtaja Titus Mban-
go. Luvassa myös Afrikka-
lainen basaari ja muoti-
näytös. Mahdollisuus os-
taa tuotteita. Vapaaehtoi-
nen ruokailumaksu Na-
mibian ev.lut. kirkon dia-
koniatyölle.

vuorelan KirKKo 
rissalantie 2
Vuorelan kirkossa juma-
lanpalvelukset jäävät ke-
sätauolle.

Muuta
Hartaus ke 5.6. Akulii-
nassa klo 14 ja Siilinjärven 
Vetreassa klo 15.
Hautojenhoitopäivä ma 
10.6. klo 8-13 Viinamäen 
hautausmaalla. Harjamä-
en puutarha myy kukkia 
hautausmaan pääportilla, 
hautausmaan henkilökun-
ta auttaa kukkien istutuk-
sessa. Yhteisvastuu-kahvit 
huoltorakennuksella.
Kansanlaulukirkko ke 
19.6. klo 18 Karhonsaares-
sa Ranta-Toivalassa. Kirk-
kovenesoutu Vuorelasta 
Kivitie 41:stä klo 17, ilmoit-
taudu soutuun viim. 17.6. 
kirkkoherranvirastoon p. 
017 288 4600. Karhonsaa-
reen pääsee myös vene-
kuljetuksella Ranta-Toi-
valantien päästä rannasta 
klo 17 alkaen. Järj. Siilinjär-
ven ja Kuopion srk:t.
Juhannusjuhla pe 21.6. 
klo 18-21 Ruokoniemen lei-
rikeskuksessa (Ruokonie-
mentie 142). Suvivirsita-
pahtuma eli lauletaan Su-
vi-linnun kesäisiä lauluja 
ja virsiä ja tuetaan samal-
la Kirkon ulkomaanavun 
työtä Haitissa (www.suvi-
virsi.fi). Pukeudu kansal-
lispukuun, jos mahdollis-
ta. Linja-autokuljetus klo 
17.30 Siilinjärven srk-ta-
lolta, paluu juhlan jälkeen 
(5 €).
Kesän kansanlaulukir-
kot heinä-elokuussa Siili-
folkissa ja eri kylillä. Lue li-
sää verkkosivuilta ja seu-
raavasta lehdestä.
Blogissa puhutaan eko-
teoista ja ehtoollisesta. 
Kuuntele myös kuvitettu 
suvivirsi.

Kastetut
Aada Sofia Vilhelmiina 
Kähkönen, Onni Seelim 
Sakari Rossi, Tauno Johan-
nes Kröger, Fanny Isla Eeri-
ka Veteli, Jerry Elias Fom-

k
a

ri k
u

ro
n

en
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erikoishammasteknikko
Niina Toivanen

Kauppakatu 48, Kuopio
ajanvaraus 0440 228 984

HammaslaboratorioDentoTeam
Hammaslääkärit Hyvä Hammas Oy

Puree Paremmin.

Vuorikatu 36, 70100 Kuopio
 

Erikoishammasteknikko
Satu Koskela

p. 017 265 4400

Hoidamme isännöinnin huolella ja kirjanpidon tarkasti
isännöimme seuraavanlaisia kohteita: • asunto-osakeyhtiöt 

• kiinteistöosakeyhtiöt • palvelutalot • veteraanitalot • senioritalot

Yksilöllinen ja reipas isännöintipalvelu.  
Anna taloyhtiösi ammattitaitoisiin, osaaviin käsiin.

Puijonkatu 13, 70100 Kuopio, Puh. 040 593 6353  
Toimisto avoinna arkisin kello 9.00 - 16.00

• Matot
• vuodevaatteet • ym.

Itkonniemenkatu 27, 70500 Kuopio
Puh. (017) 263 3128

Arja auttaa arjen askareissa.
Soita Arjalle.

Hoiva- ja kotityöpalvelu
Arja Vihonen Ky

050 336 3503

Jyväskylän Seikkailupuisto Peukkula
Kammintie 4, 40520 Jyväskylä

Yhteistä
aikaa!

Kesäkausi 3.6. - 10.8.
www.peukkula.fi
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kin, Jiri Kristian Fomkin, 
Joona Matias Häkkinen, 
Alisa Katariina Tanninen, 
Eetu-Henrik Ilmari Kuro-
nen, Beda Silvia Vikki, Len-
ni Juhani Tianqun Hako-
nen, Akseli Väinö Viljami 
Silvennoinen, Daniel Emi-
lio Peteri.

avioliittoon 
Kuulutettu
Juha Heikki Kalevi Kuos-
manen ja Jenni Salla Maa-
rit Heikkinen.

Kuolleet
Jorma Olavi Ahokas 68v, 
Huugo Johannes Man-
frid Tossavainen 85v, Helvi 
Korhonen 88v, Helvi An-
nikki Pitkänen 88v.

Diakonia-
keskus

suokatu 31
p. 040 4848 464. Ulko-ovi 
avataan klo 9.40, hartaus 
9.50, diakonien vastaan-
otot ilman ajanvarausta, 
kahvio Nuotta ja kierrä-
tyspiste avoinna 10-12.
Hyväntuulenpiiri ti 18.6.

klo 12.Perheasiain 
neuvottelu-
keskus

suokatu 22
Luottamuksellista ja mak-
sutonta keskusteluapua 
parisuhteen kysymyksissä. 
Käynnit sopimuksen mu-
kaan. Tied. p. 040 4848 
480 ma-pe klo 9-11.

Palveleva 
puhelin

Päivystää su-to klo 18-01, 
pe-la klo 18-03, p. 01019 
0071. Puhelun hinta on 
pvm/mpm. pp.kuopio@
evl.fi

Järjestöt

nnKy 
Myllykatu 5
p. 017 2614 500,
044 7721928
toimisto@knnky.fi
www.ywca.fi/paikallisyh-
distykset

Kansan 
raaMattuseura 
sanan Kulma 
tulliportinkatu 22
p. 0207681660

krs-kuopio@sana.fi, www.
sana.fi/kuopio
Sanan Kulman toimin-
nassa on kesätauko. 
Olemme siirtyneet Ter-
vonsalmelle. Kansan Raa-
mattuseuran kesätapahtu-
mista löydät tietoa www.
kansanraamattuseura.fi ja 
Tervonsalmen kesätoi-
minnasta www.tervon-
salmi.fi. Sanan Kulman 
väki toivottaa kaikille hy-
vää kesää!

Pohjois-savon 
ev.lut. Kansan-
lähetys 
sairaalakatu 11
p. 017 262 2082, www.
p-savonkl.sekl.fi,
myös Facebook.
Pienryhmät Lähetysko-
dilla: Ma klo 7 aamuru-
koushetki, klo 9.30 äiti-
lapsipiiri. Ke klo 12 päivä-
hartaus ja kahvihetki, klo 
18 nuorten aikuisten kol-
me Kohtaamista.
Ystäväristeily ja seurat la 
8.6. Tuusniemellä. Tapah-
tuma alkaa ruokailulla klo 
12 Ms Juovesi -laivalla, jon-
ka jälkeen n. 2. h kestä-
vä risteily ja seurat Ms Su-
vi-Tuuli -laivalla. Tapahtu-
man hinta: aik. 30 €, lapset 
15 €, sylilapset ilmaiseksi. 
Tied. ja ilm. Jussi Kantele 
p. 017 262 2082 ja Hannu 
Laukkanen 
p. 050 344 8543.

KuoPion 
yMPäristön 
rauhanyhDistys 
ahmatie 22
Seuroja voi kuunnella 
osoitteessa www.kuopion-
rauhanyhdistys.net
Seurat 5.6. klo 10.45 Tuus-
niemen palvelukeskus.
Lauluseurat 5.6 klo 19.
Muuruveden kirkkopyhä 

9.6 klo 13 messu kirkos-
sa, srk-talolla kahvit sekä 
seurat.
Seurat 9.6 klo 18 ja 19.30.
Lauluseurat 12.6 klo 19.
Seurat 15.6 klo 13.30 Levä-
sen palvelukeskus.
Seurat 16.6 klo 18 ja 19.30.
Seurat 20.6 klo 13.30 Riis-
taveden palvelukeskus.

suoMen 
luterilainen 
evanKeliuMi- 
yhDistys
SLEY:n Itä-Suomen pii-
rin työntekijä on Johannes 
Häkämies, p. 050 3212938, 
johannes.hakamies@sley.fi

suoMen  
raaMattuoPisto
Pienryhmät kokoontu-
vat: Raamattupiiri ti klo 
18.30 Merja-Riitta Jaakko-
sella, Pitkäsiima 15, Kuo-
pio, p. 040 557 3285. Ruko-
uspiiri ja keskusteleva raa-
mattupiiri ti klo 17.30 Kuo-
pion NMKY:n toimistossa, 
Kauppakatu 40-42.

herättäjäyhDistys 
Kuninkaankatu 22
Toimisto avoinna ke 
klo 10-13.
Virsituokio ke klo 11-12.

vaKKa 
Kuninkaankatu 22
p. 017 2622 322, 
043 8243270.
Vakka on auki 
ti-pe klo 11-15.
www.kuopionseurakun-
nat.fi/lahetyskauppavakka
Jenni Koivistoisen pienois-
taidenäyttely Minimaa, 
tervetuloa tutustumaan!
Meiltä mökkiviemiset ja 
lahjat kesän juhliin!
Vakka kesätauolla 21.6.-
19.8. Hyvää kesää!

AA-ryhmä, Hatsalankatu 37, 
p. 2622 621 savuttomat pala-
verit ma-pe klo 11 ja 19, su klo 
9 ja 19.
AA- ryhmä Kotipolku 7, Sii-
linjärvi. Savuttomat palaverit 
to klo 19, la klo 9 ja su klo 18 
Asekä joka kk:n 1. ma naisten 
ryhmä klo 19.
AA-ryhmä Nilsiän srk-kodilla 
Arkissa Nilsiäntie 59 joka ma 
klo 13 ja pe klo 19 sekä Simo-
lassa Pajuniementie 11 Työn 
uudet areenat ry:n tiloissa ke 
klo 19.
AAL-ryhmä alkoholistisessa 
tai toimintahäiriöisessä per-
heessä kasvaneille aikuisil-
le ti klo 18-20 Suokadun Pal-
velutalolla, 2 krs., Suokatu 6, 
www.aal.fi
Al-Anon ryhmät alkoholion-
gelmaisten läheisille. Hatsalan-
katu 37, su klo 19, p. 040 5579 
470. Kotipolku 7, Siilinjärvi, 
ke klo 19, p. 050 3988 883. Toi-
mintakeskus, Koulutie 2, Kaa-
vi ti klo 19.
Esikoislestadiolaisten seu-
rat Kettulan seurakuntako-
dissa Jäniksenpolku 2, su 26.5. 
klo 14.
Imetystukiryhmä, vapaaeh-
toispohjalta toimiva vertaistu-
kiryhmä imettäville ja odotta-
ville äideille. Kok. Maljapuron 
päiväkodilla (Maaherrank.24) 
parittomien vkojen ma klo 
18. www.kuopionimetystuki-
ryhma.fi
Irti huumeista puhelinpäi-
vystys ma-pe klo 18-21, p. 
0203-22388. Läheisryhmät, p. 
040 8459 052.
Katiska, Särkiniemen asukas-
tupa, Rimpitie 2 avoinna ark. 
klo 9-16, p. 017 2822 239. www.
sarkiniemi.toimikunnat.net
Kompassi, Kuopion Setle-
mentti Puijolan Monikulttuu-
rikeskus, Myllykatu 1-3. Avoin-
na ma, ke, to, pe klo 8.30-15.30 
ja ti klo 8.30-17. Ilmaiset suo-
men kielen kurssit ma klo 9-12, 
ti klo 17-18.30 ja to klo 10-12. 
www.puijola.net/kompassi
Kotikulma, kohtaamispaik-
ka avoinna ark. klo 8.30-15. 
Kuopion Setlementti Puijo-
la ry, Jalkasenkatu 7, p. 050 
3727 900.
Kuopion Kriisikeskukses-
sa kriisipäivystys ja ajanvaraus 
ma-pe klo 8-21, la-su klo 14-21. 
p. 017 2627 733 ja 2627 738.
Kuopion A-Kilta. Vertaisryh-
mät päihteettömyyden tu-
kemiseksi ma, ke ja to klo 18-
20. Ma ja to myös omaiset, ke 
nuoret ja tulokkaat. Mäkik. 11 
Kuopio, päihdeosaston pääty. 
p. 045 1134245. www.kuopio-
nakilta.fi
Kuopion Mielenterveystuki 
ry. Keilahallissa Keilaus to klo 
14.45. Voiportissa, Tulliportin-
katu 52, ma klo 12 paritt. vkoil-
la avoin oma-apuryhmä ja pa-
rill. vkoilla Mieli Maasta -ryh-
mät miehille ja naisille, ke klo 
12 paritt. vkoilla Kinotus (elo-
kuvia), parill. vkoilla Laula-
tus (yhteislaulu).Tied. p. 040 
733 1713.
Kuopion Tyttöjen Talon 
avoimet illat 12-28 -vuotiail-
le tytöille Hapelähteenkatu 33, 
2. krs. Avoimet illat kaikille ty-
töille ti klo 15-19 ja yli 16-vuo-
tiaille to klo 16-19. Kysy lisää p. 
050 554 8010/045 8776400 tai 
www.hilimat.fi
Kuopion Työttömät ry. Suo-
katu 18. Avoinna ma-pe 8-15, 
p. 050 4400 900. www.kuty.fi
Länsi-Puijon asukastupa 
avoinna ma-pe klo 9-16. Ruo-
kapäivät ti, ke, to ja pe klo 
11-13.
MLL:n perhekahvilat ti klo 
10-12, ke klo 10-14.30 ja to klo 
10-12 Tavallisen Toiminnan Ta-
lolla, Kasarmikatu 1. www.
kuopio.mll.fi
Nimettömät narkomaanit 
su klo 16 Vinkkelissä, Kauppa-
katu 46.
NMKY, Kauppakatu 40-42. 
Elämänkatsomuspiiri ti klo 9. 

Miesten Raamattupiiri parill. 
vkon ke klo 18.
NNKY:n Itu-puhelinpäivys-
tys ja tukipalvelu yllätysras-
kaustilanteissa ja abortin jäl-
keen ilmenneissä kriiseissä 
ma-pe klo 17-21, p. 044 5766 
670. www.ituprojekti.net
Omaiset mielenterveystyön 
tukena, Itä-Suomi, OMA ry: 
Mt-omaisten ja -läheisten pu-
helimitse tapahtuviin vertais-
ryhmiin ilm. ja lisätietoja Mik-
ko Savolainen p. 040 715 7431.
Petosen asukastupa Pyörön-
kaari 19, 2. krs. Avoinna ma-
pe klo 9-17, p. 3644 597, pe-
tosen.asukastupa.ast@kuo-
pio.fi, www.toimikunnat.net/
petonen
Portti, terveysneuvonta ja vä-
lineiden vaihtopiste suonensi-
säisesti huumeita käyttäville, 
Vuorikatu 31-33. Avoinna ma 
12-16, ti 16-18, to 14-16. Asiointi 
nimettömänä. Petosen Pyö-
rön Portti, Pyörönkaari 26, 
avoinna ke 14-16.
Päihdeklinikka Puistokatu 14-
16, 2. krs., hoitajan vastaanotto 
ma-pe klo 8 alkaen p. 017 183 
672. Päihdeosasto,Mäkikatu 11, 
p. 183 684.
Puijonlaakson asukastupa 
palvelukeskuksessa, Sammak-
kolammentie 12. Avoinna ma-
pe klo 9-15. Leivän jakelu ma.
Rikosuhripäivystys käytän-
nön neuvoja, ohjausta ja hen-
kistä tukea. Palvelupiste/Krii-
sikeskus, p. 2627 738. Autta-
va puhelin, p. 0203-16116, ma-
ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21. 
Help line, p. 0203-16118 ma-ke 
klo 15-18. Juristin puhelinneu-
vonta ma-to klo 17-19, p. 023-
16117. www.riku.fi 
Sotaveteraanimuseo avoin-
na tilauksesta ryh. Varaukset 
puh. 281 1130 ark. Klo 9-13.
Tupa-vertaistukitoiminta 
päihdeongelmaisten läheisille. 
Vertaisryhmä kk:n ensimmäi-
nen ke klo 18.30-20, Gottlun-
dinkatu 8. Tukipuhelin ma klo 
18-20 puh. 044 7148 008. Tu-
kisähköposti: tupaposti@sirk-
kulanpuisto.com. 
Turvakoti- ja lastensuojelu 
24h/vrk p. 017 183 393. Perhe-
kriisiyksikkö, Lastentie 1. 
Vapaaseurakunnan ViaDia 
ilmainen ruokailu Vapaakir-
kolla ark. ma-to klo 11.
Vertaisryhmä itsemurhan 
tehneiden läheisille ti 11.6. 
klo 18, Ajurinkatu 29 A 21. 
Tied. Liisa Paatelainen, Anneli 
Hartikainen, p. 044 0564736.
Virvatuli ry:n lahjoitusruo-
kajakelu kesätauolla. Jat-
kuu 3.9.
Yhden Vanhemman Perhei-
den Liitto ry:n eroinfo ma-to 
klo 10-16, ke klo 10-19, p. 020 
7749 800.
Yksinhuoltajien Kanava ry 
ti-iltaisin, Kotopolku 7, Siilin-
järvi. Tied. Marjut Kankkunen, 
p. 040 7332 197.

KirPPutorit:
Kirpputori Toivonsäde, Ase-
matie 11, Siilinjärvi. Avoin-
na ma-pe 10-18, la 10 -14.30, p. 
044 5471 629.
Kehitysmaakauppa Elämän-
lanka, Torikatu 17. Ma-pe klo 
11-17, la klo 10-15,  p. 2614 774.                                                                                   
MLL:n kirpputori Tavallisen 
Toiminnan Talolla, Kasarmi-
katu 1.
Pohjois-Savon Syöpäyhdis-
tys ry:n kirpputori, Kunin-
kaankatu 23; kirpputori avoin-
na ma-to 10-16, pe 10-13. Sul-
jettuna 10.6. alkaen. p. 040 
709 2430.
Rihma, Puijonkatu 39. Avoin-
na ark. klo 10-17 ja la klo 10-15, 
p. 2612 004.
ViaDia tori, Puijonkatu 30. 
Avoinna ark. 10-17, p. 017 362 
3614.
Kirpputori Sopukka, Tilhin-
tie 2, Nilsiä. Avoinna ma klo 
10-17, ke ja la klo 10-14. Tuotto 
lähetys- ja diakoniatyölle.

Lue aikuisen kanssa Viiniköynnöksen oksista Raamatusta (Joh. 
15: 1-10). Laske sen jälkeen viinipuun oksien, lehtien ja viiniry-
päleiden lukumäärät. Kirjoita vastauksesi alapuolelle.
Oksia on  __________ kpl 
Lehtiä on __________ kpl 
Viinirypäleitä on  __________ kpl

TeHTäVän on laaTinUT Sanna ollikainen

pyhäpuuha

muistioSeurakunnat  5.6.–18.6.13

Järvi-Kuopion seurakunnassa on haettavana 

KANTTORIN VIRANSIJAISUUS
ajalle 1.8.2013 – 31.12.2014 

Hakuaika päättyy 18.6.2013 klo 15.00.

Järvi-Kuopion seurakunnan seurakuntaneuvostolle osoitetut 

hakemukset liitteineen lähetetään Järvi-Kuopion seurakunnan 

toimistoon, osoite Mäntytie 5, 73500 Juankoski. 

Kuoreen merkintä Järvi-Kuopion kanttorinsijaisuus.

Lisätietoja antavat: Kirkkoherra Reijo Leino puh. 040 4888 600 

tai sähköposti reijo.leino@evl.fi. Kanttori Matti Saarela 

puh. 040 4888 615 tai sähköposti matti.saarela@evl.fi 

Tarkempi hakuilmoitus kirkon rekrytointisivuilla 

osoitteessa: www.evl.fi/rekrytointi.

Yhteinen kirkkovaltuusto saa käsiteltäväkseen 
maanantaina 11.6. Wilhelmiina Honkaselle, ent. 
Lahja Pyyköselle, ehdotetun viestinnän kehitys-
päällikön viran perustamisen. 

Virkaa on ehdotettu Wilhelmiina Honkaselle, 
koska työsuojelutarkastuksen yhteydessä alue-
hallintoviraston velvoitteesta hänet on valittö-
mästi vapautettu esimiestehtävistä ja siirretty 
pois viestintäyksiköstä. Työsuojelutarkastuksen 
luonteeseen kuuluu asioiden kirjallinen rapor-
tointi, jota yksikön kaikkia työntekijöistä on pyy-
detty tekemään. 

Honkanen on neuvotteluissa suostunut uu-
teen virkajärjestelyyn. Hänen uusi esimiehensä 
olisi hallintojohtaja Timo Korhonen. Korhonen 
korostaa uuden viran tehtävien tarpeellisuutta, 
koska viestinnän niukkojen resurssien puitteissa 
ei ole normaalisti juuri mahdollista syventyä tut-
kimaan ja kartoittamaan viestinnän toimintaym-
päristöä. 

Valtuusto voi ottaa kantaa vain siihen, pe-
rustetaanko uutta virkaa vai ei. Uuden viran pe-
rustaminen vaatii kahden kolmasosan määrä-
enemmistön. Mahdolliset valtuutettujen uudet 
aloitteet tulevat aina yhteisen kirkkoneuvoston 
kautta eli ne palautuvat valmisteluun.

Julkisoikeudellisessa yhteisössä viestintäpäälli-
kön luottamusta ei mitata valtuustossa eikä vies-
tintäpäällikkö ole siten sidoksissa valtuustoon, 
vaan viestintäpäällikkö työskentelee Kuopion 
seurakunnissa yhteisen kirkkoneuvoston ja sen 
puheenjohtajan alaisuudessa. Tällä kaudella pu-
heenjohtaja on Alavan seurakunnan kirkkoherra 
Hannu Koskelainen.

Viestintäpäällikön tehtäviä hoitamaan on 
työnantaja määrännyt Ulla Remeksen. Virka tu-
lee julkiseen hakuun elokuussa, mikäli valtuusto 
perustaa Honkaselle viran ja Honkanen suostuu 
siihen siirtymään.

Wilhelmiina Honkasen 
virkapäätös valtuustolle
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koonnUT Piia JUlkUnen 

Näyttelyt
 ✚ Galleria Carree 
Tuomas Murole & Matias Mu-
role 22.5.–9.6. 
KIERRE – Maalauksia, veistok-
sia ja sekatekniikkatöitä 
Nana Hermunen 12.6.–7.7.

 ✚ Galleria G 12 / Kuopio  
Ritva-Liisa Pohjalainen 1.–20.6. 
Heijastuksia – taidelasinäyttely

 ✚ Kuopion museo 
Valon piirtämät 17.5.–22.9. 
Victor Barsokevitsch 150 vuot-
ta 
Stipendiaattien repusta 
19.4.2013–29.3.2014 
Kuopion Isänmaallinen Seura 
ry 130 vuotta -juhlanäyttely 
Korttelimuseo 
K Ä S I L L Ä 15.6.–28.9. 
Grafiikkaa, keramiikkaa, luon-
nonmateriaaleja  
Riuttala 
Avoinna 14.6.–18.8. 

 ✚ Kuopion taidemuseo 
Kultainen metsä 7.6.–29.9. 
Karua kauneutta Juho Rissasen 
seurassa 17.5. alkaen

 ✚ VB-valokuvakeskus 
I. K. Inhasta Nelli Palomäkeen 
– Suomalaista muotokuvaus-
ta 8.6.–31.8.

 ✚ Tiilipuutarha 18.5.–21.7. 
Kuvataiteilija Kristiina Korpe-
lan ympäristötaideteos kierrä-

tysmateriaaleista on esillä Myl-
lyn kulmassa Minna Canthin 
katu 4 ja Kallamarina makasii-
nin edessä Tulliportinkatu 1.

Elokuvat 
 ✚ Kino Kuvakukko 
Soundbreaker (Kimmo Koske-
la) 24.5. alkaen 
Kuopion Komediafestivaali: 
Lemmenlomalla 6.6. klo 13 
Kuopion Komediafestivaali: 
Vuoden se kestää 9.6. klo 18 
Kuopion Komediafestivaali: 
Arvoituksia arkussa 9.6. klo 20

Muut 
 ✚ Pikku-Pietarin Torikuja 3.6.–
31.8. 
Yli 100-vuotiaan Torikujan hir-
siaitoista löytyy 13 kädentaita-
jan tuotteita sekä Tallikahvila. 

 ✚ Komedia Festivaali 6.–
9.6.2013 
Komediafestivaali naurattaa 
stand upin, teatterin, leffan ja 
komediamenun muodossa. 

 ✚ Kikatuslauantai 8.6. klo 16  
Kuopion Komediafestivaa-
leilla on ohjelmaa myös ko-
ko perheelle. Watti Walopää ja 
kadonnut hehku on elämyksel-
linen taikateatteriesitys, jonka 
keskushahmona nähdään tai-
kuri Janne Raudaskoski.

Musiikin lumoa
 ✚ LUMO-festivaalin avaa tä-
nä vuonna uuden aallon reg-
gae-kokoonpano Posteljoona 
& Ystävät. Tapahtuman esiin-
tyjiä on myös afrobeatryhmä 
Helsinki-Cotonou Ensemble, 
jonka mukana kiertää muu-
sikko ja tv-kasvo Axl Smith.  Li-
sää kansainvälistä tunnelmaa 
tuo suosittu Eva & Manu -ko-
koonpano.  
Perinteisempää linjaa edustaa 
Jukka Perko Streamline Jazz-
tet, sekä Aili Ikonen & Tribute 
to Ella, joka esittää Ella Fitzge-
raldin tunnetuksi tekemiä kap-
paleita. 
Festivaalilla kuullaan myös 
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Kuopion ja  

Siilinjärven  
seurakuntalehti.  
100. vuosikerta.

Seuraava numero ilmestyy 19.6.

Kustantaja Kustannus-Oy Kotimaa, Hietalahdenranta 13, 00180  
Helsinki. Julkaisija Kuopion ev.lut. seurakunnat, PL 1064, 70101  
Kuopio, p. 158 111, faksi 158 288, www.kuopionseurakunnat.fi. 
Toimitusneuvosto Paavo Kaitokari, Hannu Koskelainen,  
Kirsi Leino, Pauli Kurkirinne, Marketta Rantama
Painos 73670 kpl

Toimitus Suokatu 22 B, 5. krs.,  
avoinna ma–pe klo 8–16.
Viestintäpäällikkö, Kirkko ja Koti 
-lehden päätoimittaja 
Wilhelmiina Honkanen 
(virkavapaalla)
Tiedottaja 
Ulla Remes (vs. viestintäpäällikkö, 
päätoimittaja) 
puh. 040 4848 234 
ulla.remes@evl.fi
Tiedottaja 
Heli Haring (vs.) 
puh. 044 4144 801 
heli.haring@evl.fi
Tiedottaja (80% työaika) 
Merja Tapio 
puh. 040 4848 236 
merja.tapio@evl.fi 
 

Verkkotoimittaja 
Seija Rytkönen (virkavapaalla)
Verkkotoimittaja 
Tuija Hyttinen (vs.) 
puh. 040 4848 514 
tuija.hyttinen@evl.fi
Taitto Kotimaa-Yhtiöt
Ilmoitukset: Pirjo Teva 
puh. 020 754 2284, 
gsm 040 680 4057 
pirjo.teva@kotimaa.fi
Tilaukset Kuopion ulkopuolelle  
20 €/vuosikerta.
Jakelu Itella Posti Oy, 
Suora Lähetys Oy.
Jakelupalaute: 
www.suoralahetys.fi, 
puh. 017 264 7800
www.facebook.com/kirkkojakoti

&&

Aina voi 
valita väärin

Leena Krohn 
(s.1947) poh-
tii ihmisen suh-
detta todellisuu-
teen uusimmassa 
teoksessaan Ho-
tel Sapiens. Kir-
ja on monen mi-
näkertojan tarina. 
Tieteisfiktio kam-
mottaa, mutta Krohnin älykäs yh-
teiskuntakriittinen pohdinta syn-
nyttää yllättäen naurun. Varjo 
alkaa elää omaa elämää.

Hotel Sapiensiin tulevat pako-
laiset tai heidät tuodaan maailmas-
ta, jonne ei ole paluuta. Paikka on 
sekä sairaala että tutkimuslaitos. 
Rapistunut rakennus toimii myös 
vankilana ja rangaistuslaitoksena. 

Ihmiset valitsevat väärin yhä uu-
destaan, eikä mitään voi peruuttaa. 
Rahaa on nyhjäisty tyhjästä vuosi-
kymmeniä, joten se muuttui arvot-
tomaksi.

Hotelli Sapiensia ylläpitävät 
Kaitsijat. Joku nimittää heitä Kel-
loiksi. Tulemmeko ajatelleeksi, että 
kallisarvoisinta, mitä emme omis-
ta, on aika?

H.H. potee monia fobioita, ku-
ten keltaisen kammoa ja lopulta 
kaikenkammoa. Hän sanoo hank-
kivansa rahaa sanoista ja lauseis-
ta, joilla myydään erilaisia tuottei-
ta kuten Kokonaisedullinen, Enää 

kaksi päivää! jne. Sitten sa-
nat alkoivat löyhkätä. Sana-
fobia iski. Terapeutti myön-
tää: Tänään emme voi hyvin. 

Puhutaan roskastakin. 
Roska on kuin mikä tahan-
sa asia, joka on väärässä pai-
kassa eikä sille ole mitään 
käyttöä. 

Lukijaa muistutetaan, et-
tä vapaus merkitsee sitä, et-
tä voi valita väärin. Mutta 

vielä nousee lippu katolle. Toivon 
ja elämän lippu.

Leena Krohn: Hotel Sapiens, 
164 s., 28,40, Teos 2013

Puijo näkyy kauaksi

”Se Kuopiota kaunistaa ja myöskin 
Kallavettä, ei ihme, että Savossa ke-
hutaankin että, on turha enää Pa-
riisiin ja Pisaan mennä, – tuon yli 
kalakukkokaan ei lennä.” Noin rii-
mitteli Reino Helismaa betonitor-
nin harjannostajaisissa 1963. 

Kuopion Filatelistikerhon Pui-
jo-kirjan postikorteissa ovat esillä 
kaikki kolme tornia. Nykyinen tor-
ni on Kuopion maamerkki, lähes-
tyitpä kaupunkia vesiteitä tai maa-
ta pitkin. 

Kortit ovat Risto Pitkäsen ja 
Anneli Pirhosen kokoelmista. On-
neksi on näitä keräilijöitä! Taitei-
lijoita innoittanut Puijo maise-
mineen on moni-ilmeinen kesät 
talvet. Vanhin Puijo-kortti kirjassa 

on kaukomaisema. Kortti on pos-
titettu vuoden viimeisenä päivä-
nä 1898.

Talvinen Puijo on komeasti esil-
lä. Talviurheilu mäkikilpailuineen 
on tärkeä osa matkailua. Hilja Me-
rioja kirjoitti Oodin Puijolle 2006: 
Valkeaan vaippaan kun Puijo saa, 
/ kotkatpa mäkeen myös suunnis-
taa. / Kaikuvat hurraatkin kansojen 
/ uljaitten lentoja seuraten.

Nykyään jouluaattona juliste-
taan Puijon joulurauha suomeksi ja 
englanniksi.

Talvikortti Veikko Hakulinen 
-postimerkillä ja leimalla varustet-
tuna on komea, samoin harvinai-
nen yökuva Puijosta Topi Ikäläisen 
kuvaamana.

Puijo, teksti Kulttuurikolmikko/  
Outi Vuorikari, englanti Antti 
Voutilainen, saksa Beate Hendo-
lin, venäjä Airi Antikainen ja Ilo-
na Jämsén, Kuopion Filatelistiker-
ho ry. 2012

riTVa koleHMainen

Ritva-Liisa Pohjalainen 
Galleria G12

Haitaritaiteilija Kimmo Pohjonen elokuvassa Soundbreaker

kuopiolaislähtöisiä artisteja, joi-
ta ovat tänä vuonna Pauli Lyyti-
sen Elifantree sekä Annika Tep-
posen Silising Odduo. 
Viidettä kertaa järjestettävä LU-
MO – Hyvän musiikin festivaa-
li järjestetään 13.–16.6. Ravintola 
Wanhassa Satamassa.  
Lisätietoja www.lumojazz.fi 

Aistit avaavaa tanssia
 ✚ Kuopio Tanssii ja Soi -festi-
vaalilla nähdään tänä vuon-
na Pariisin Oopperan baletin 
tanssijoista koostuva ryhmä In-
cidence Chorégraphique.  Bru-
no Bouchén johtama ryhmä 
esiintyy Musiikkikeskuksella vii-
den nyky- ja neoklassisen teok-
sen illassa. 
Muita eurooppalaisia esiintyjiä 
ovat taidokas ja tunnettu hol-
lantilainen Introdans, ranskalai-
nen katutansseja ja nykytanssia 
yhdistävä Cie Malka sekä norja-
laisen nykytanssin edelläkävijä 
Ingun Bjørnsgaard Prosjekt.  

Kaukaisimpia vieraita ovat ete-
läafrikkalainen Vuyani Dan-
ce Theatre sekä meksikolainen 
poikkitaiteellinen Realizando 
Ideas.  
Kotimaista tanssitaidetta esittä-
vät muun muassa Petri Kekoni, 
Jukka Haapalainen ja Sirpa Suu-

tari-Jääskö sekä Katriina Honka-
sen ja Tulilintu-yhtyeen kanssa 
estradille nousevat Tanssiryhmä 
Tsuumin tanssijat. 
Kuopio Tanssii ja Soi 13.–19.6. 
Esityspaikat Musiikkikeskus, 
Kuopion kaupunginteatteri / 
yhteiskoulu, Kulttuuriareena 44 
Lisätietoja www.kuopiodance-
festival.fi  
Paikallisliike-tapahtuma tarjo-
aa laajan kattauksen itäsuoma-
laista tanssitaidetta. Ohjelmisto 
koostuu näyttämöteoksista Sot-
kulla, kaupunkitiloissa nähtäväs-
tä katutanssista sekä maksutto-
mista ammattilaisseminaareista. 
Tapahtuma järjestetään samaan 
aikaan Kuopio Tanssii ja Soi -fes-
tivaalin kanssa.  
Paikallisliike 13.–19.6. 
Tapahtuman tuottaa Itäinen 
tanssin aluekeskus.  
Lisätietoja www.itak.fi 

viikon valinta

agaTHe poupeney

Kaikkea maan ja taivaan väliltä.

HIETALAHDENRANTA 13,  HELSINKI 
AVOINNA: ma–pe 9–17

puh. 020 754 2350    www.sacrum.fi

Laajan valikoiman
ja hyvän palvelun

kristillinen kirjakauppa.
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Uudistuvia rakenteita

S eurakuntien rakenteita ollaan 
uudistamassa. Tarkoituksena olisi 
pysyä kuntarakenneuudistuksen 
aikataulussa ja siksi uudistustyötä 
on tehty nopeassa tahdissa. Kun-

tauudistuksen lisäksi uudistusta on vauh-
dittanut seurakuntien heikkenevä talous. 
Erityisesti huolta on kannettu siitä, miten 

kirkko tulevaisuudessa voi olla läsnä siellä-
kin, missä väki vähenee ja vanhenee.
Toukokuussa kokoontunut kirkolliskokous 

äänesti uuden lain suuntaviivoista. Niukalla 
enemmistöllä se katsoi, että kaikkien seurakun-
tien tulisi kuulua seurakuntayhtymiin. Kunnan 
rajat määrittäisivät myös tulevaisuudessa seura-
kuntien rajat. 

Yhtymää pidetään monissa seurakunnissa 

kankeana ja hallinnollisesti raskaana vaihtoeh-
tona. Esitystä vastustivat erityisesti suuret seu-
rakunnat, joissa liitoksia on hiljattain tehty tai 
jotka ovat aina toimineet yhtenä seurakuntana. 
Myös Lapin pitkien välimatkojen seurakunnat 
kysyvät, mitä hyvää seurakuntayhtymä heille 
lopulta tarjoaisi.

Käytännössä rakenteen uudistaminen ei juu-
rikaan muuttaisi Kuopion tilannetta. Ainoa oleel-
linen muutos olisi Siilinjärven seurakunnan tulo 
yhtymään, mikä helpottaisi yhtymän taloutta. 
Nykyiset seurakunnat säilyisivät itsenäisinä ja 
yhtymä keskittyisi entistä enemmän vain yhtei-
seen talouteen ja hallintoon. Järvi-Kuopion seu-
rakunta tuskin jakautuisi enää pieniksi seurakun-
niksi. Ainakaan mitään lainsäädännöllistä pakkoa 
siihen ei olisi, lain antama mahdollisuus tosin.

Voi hyvin olla, että yhtymämalli ei saa kir-
kolliskokouksessa tarvittavaa määräenemmis-
töä. Vaihtoehtoja jää silloin enemmän. Kaikissa 
rakennemalleissa seurakuntien työ jatkuu kui-
tenkin paikallistasolla. Yhtymän laajentumi-
sessa olisi pidettävä maltti mukana. Suuruus ei 
voi olla itseisarvo – ei seurakuntien koon, eikä 
yhtymän koon näkökulmasta.

Hallinto on tarkoitettu tukemaan seurakun-
tien työtä. Helposti kuitenkin yhtymistä tulee 
yksikkö, joka alkaa määrittää ja yhdenmukais-
taa seurakuntien työtä. Kuitenkin seurakunnat 
omistavat yhtymän ja sopivat sen toiminnassa 
perussopimuksen mukaisesti. Tämä tulee muis-
taa tulevaisuuden ratkaisuja tehtäessä.

aUlikki Mäkinen 
kirkkoHerra

ristivetoa

työntekijältä

Aurinkoa, linnunlau-
lua, haikeita hyvästejä 
ja leikkimisen riemua

S uvivirsi soi kilpaa linnunlaulun 
kanssa kesäisessä illassa, kun Puijon 
seurakunnan järjestämä kevätjuh-
la käynnistyi Poukaman leirikeskuk-
sen pihalla.

”Nyt voi erityisesti ihastella Luojan luo-
mistyötä, kun luonto ympärillämme on heh-
keimmillään”, juhlassa hartaushetken pitänyt 
pastori Heikki Hyvärinen hehkutti.

Jo perinteeksi muodostunutta kevätjuhlaa 
vietettiin nyt ensimmäistä kertaa Poukamas-
sa. Samalla seurakuntalaiset saivat hyvästellä 
pitkäaikaisen pastorinsa, Hyvärisen, joka siir-
tyy Männistön seurakunnan kappalaiseksi.

Suurempiin saappaisiin
Luontoihmisenä tunnettu Hyvärinen on kulu-
neen talven aikana vetänyt Poukamassa mo-
nenlaisia tilaisuuksia enemmän tai vähem-
män taivasalla.

”Kun Päivärannan kirkko myytiin, siirtyi-
vät seurakunnan toiminnot sieltä tänne Pou-
kamaan.”

”Paikan miljöö antaa mahdollisuuksia jär-
jestää hyvin tunnelmallisia tilaisuuksia. Olem-
me muun muassa pitäneet hartaushetken 
nuotiokatoksessa, tulen loimussa, kun ympä-
rillä vihmoi räntäsade”, Hyvärinen muisteli.

Monia päivärantalaisia oman kirkon me-
netys viime vuonna kirpaisi kovasti.

”Vaikka aluksi itkettiinkin, niin vähitellen 
on huomattu, että ei Poukama mikään huono 
vaihtoehto ole. Tämä sijaitsee hyvällä paikalla 
ja on kaikin puolin toimiva kokonaisuus.”

Uuden pestinsä edessä Hyvärinen on sa-
manaikaisesti haikeissa, mutta myös innok-
kaissa tunnelmissa.

”Onhan se sykähdyttänyt, kun tutut seura-
kuntalaiset ovat muistaneet sanoin ja lahjoin. 
Mutta varmasti tulen heitä moikkaamaan eri 
yhteyksissä, en minä kuitenkaan kauaksi läh-
de.”

”Astun nyt vähän suurempiin saappaisiin, 
ja se tuntuu mukavalta haasteelta.”

Kotoinen paikka
Päivärannassa asuva Liisa Nenonen halusi eh-
dottomasti tulla viettämään kevätjuhlaa Pou-
kamaan.

”Minulle tämä on hyvinkin tuttu paikka, 
sillä kävin täällä ensimmäistä kertaa jo vuon-
na 1956.”

Myös Nenosen mukaan Poukama on lois-
tavasti kompensoinut Päivärannan kirkon jät-
tämää aukkoa.

”Syksyllä pelkäsimme, löytävätkö ihmiset 

tänne. Pelko osoittautui turhaksi, sillä talven 
aikana pyörineet kerhot ja tilaisuudet ovat 
vetäneet väkeä. Uskoisin, että kävijöitä tulee 

Inkilänmäeltä saakka.”
”Luonto tässä ympärillä on aivan ihana ja 

paikka itsessään kotoinen. Tiekin on aina tal-

vella aurattu ja valaistu.”
Hyväristä aktiiviseurakuntalainen kiittelee 

ihmisläheiseksi ja välittömäksi persoonaksi.
”Olen onnellinen hänen puolestaan, kun 

hän nyt pääsee urallaan eteenpäin.”

Reipasta menoa
Kevätjuhla jatkui pihalla vietetyn hartaushet-
ken jälkeen sisätiloissa. Kanttori Joona Saras-
teen johtaman musisoinnin ja laulun lomassa 
kahviteltiin, vaihdettiin kuulumisia ja heit-
täydyttiin leikkimielisiksi. Erityisesti juhlavie-
raisiin upposi Hyvärisen esittämä riehakas lii-
kuntaleikki.

”Tuo se on juuri Heikissä parasta, kun hän 
uskaltaa heittäytyä”, Puijon seurakunnan ke-
säteologi Verna Paakkinen nauroi meininkiä 
katsellessaan.

Joensuussa teologiaa opiskeleva Paakkinen 
on itsekin Päivärannasta kotoisin.

”Näissä kevätjuhlissa olen käynyt aikaisem-
minkin Päivärannan kirkolla. Mukavia tilai-
suuksia, jotka ovat olleet hyvin suosittuja.”

”Olen 6-vuotiaasta asti Päivärannan kirkol-
la pyörinyt, joten tietyllä tavalla harmitti, et-
tä paikka meni myyntiin. Toisaalta ymmärrän, 
että joskus tällaisia kipeitä ratkaisuja on vain 
tehtävä.”

Heli Haring

Haikeanriehakas kevätjuhla Poukamassa
kuvaT: Timo HarTikainen

Heikki Hyvärinen ja Joona Saraste villitsivät kevätjuhlan vieraita mukaan riehakkaaseen leikkiin.

”Laulu kulkee täällä ihan yhtä hyvin kuin kirkossakin”, Liisa Nenonen tuumasi 
Poukaman leirikeskuksesta.
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K
irkko ja koti -lehti oli 27 
vuotta sitten avainase-
massa, että nuori nainen, 
sveitsiläinen Claudia 
Wegmann löysi itselleen 
töitä Suomesta.

”Tutustuin Sveitsissä 
asustaneeseen Männis-

tön seurakunnan kirkkoherran Yrjö Tengval-
lin tyttäreen. Hän laittoi Kirkko ja koti -leh-
teen ilmoituksen, että etsin aupair-perhettä. 
Sain 12 vastausta ja heidän joukostaan muka-
van kodin. Niinpä tulin autolla Suomeen al-
kusyksystä. Tarkoituksena oli olla täällä vuo-
si”, Claudia muistelee. 

Sitten kuvioihin tulivat perhe, työ, ystävät 
ja sosiaalinen verkosto, jotka sitouttivat keski-
eurooppalaisen Pohjois-Savoon.

”Olen täyskuopiolaistunut, mutta en tosin 
savolaistunut”, Claudia toteaa hymyillen.

Sveitsiin hän ei haaveile palaavansa. Suur-
kaupungissa Zürichissä asuvat äiti ja sukulai-
set, joiden luona on mukava pistäytyä, mutta 
Savon leppoisuus viehättää edelleen, kuten se 
kiinnosti jo vuosikymmeniä sitten.

Iloisuus ja mutkattomuus näyttää olevan 
myös Wegmannin tavaramerkki.

”Näen yleensä hyvät asiat ja unohdan huo-
not. Lasten mielestä puhun aivan liikaa”, hän 
tuumaa istahtaessaan papereiden, työkalujen 
ja erilaisten materiaalien ympäröimässä työ-
pajassaan Särkiniemessä.

Kirjat imaisivat
Viimeisin käännös elämässä, lähestulkoon 
360 astetta, tapahtui viisi vuotta sitten.

”Harrastus otti valtaansa. Innostus meni 
vähän överiksi”, Claudia kertoo ja jälleen nau-
rahtaa, hieman ironisestikin itselleen.

Wegmann on harrastanut käsillätekemistä 
ja kokeillut erilaisia työmuotoja koko ikänsä. 
Kirjansidontaan hän tutustui kansalaisopis-
ton tunneilla. Työpäivät kuluivat saksalaisessa 
päiväkodissa, jota hän oli porukalla aikoinaan 
perustamassa Kuopioon.

”Kerran hieman rankemman päivän jäl-
keen kotona istuessani menin nettiin. Tutkin, 
löytyisikö kirjansidontaan koulutusta. Yllättä-
en oli ja myös haku kouluun menossa. Pistin 
paperit vetämään ja pääsin sisään.”

Suunnanmuutosta hän ei ole katunut. 
Vanhat rutiinit ja säännöllinen kuukausitu-
lo ovat jääneet, mutta tilalle on syntynyt uu-
denlainen arki. Ehkä enemmän omannäköi-
nen kuin aikaisemmin.

”En vieläkään tiedä, mitä tulevaisuus tuo 
tullessaan. Mutta en tarvitse kuolla mietties-
säni, olisinko voinut tehdä elämässäni jotain 
erilaista. Liekö tämä rohkeutta vai hulluutta? 
Molempia varmaan.”

Pois mukavuusvyöhykkeeltä
Muutokset ovat opettaneet ja kasvattaneet. 
Itsestään Claudia on huomannut, että hän 
pystyykin sietämään epävarmuutta.

”En olisi voinut kuvi-
tellakaan ryhtyväni joskus 
yrittäjäksi. Isäni on ollut 
yrittäjänä, joten tiedän, 
mitä se elämä on. Harvoin 
kotona ja siitä on usein 
huono omatunto.”

Toinen, mikä on herät-
tänyt ihmetystä, on värien 
esiinmarssi.

”Kukapa olisi uskonut, 
että käytän joskus töissäni 
oranssia tai keltaista”, vir-

nistää kylmien sävyjen ystävä Claudia ja kai-
vaa esiin kauniin lahjaksi tulevan nahkakanti-
sen kirjan, jossa on lapinruskan värit. 

”Tässä huomaa, että vanhempanakin voi 
oppia ja löytää itsestään uusi puolia. Se vaa-
tii heittäytymistä, omien mukavuusalueiden 
ylittämistä.”

Mistä löytäisin Raamatun?
Wegmann on opiskellut Vammalassa Tyrvään 
käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa kirjan-
sidonnan ammattitutkinnon, josta hän val-
mistui kolme vuotta sitten. Nyt on menossa 
kolmevuotinen mestarikurssi. Paperit on tar-
koitus olla kansissa vuoden lopussa.

Kesäksi on tiedossa pariviikkoinen nahka-
kirjan korjauskurssi, johon Claudia on etsinyt 
talven aikana kurssimateriaalia. Kyse on van-
hoista nahkakirjoista tai -raamatuista.

”Heinäkuun mestarikurssille opettajak-
si tulee englantilainen kirjansitoja Lester Ca-
pon, joka on tehnyt töitä Vatikaanille, sitonut 
kirjoja Paaville. Hän on ainoana päässyt etio-
pialaiseen luostariin korjaamaan ikivanhoja 
viuhkoja. Hän on niin huippuammattilainen! 
Tarkoituksena on, että saisin kurssin aikana 

hyötyä hänen taidoistaan 
mahdollisimman paljon.”

”Ainoa pulma on, et-
tä en ole löytänyt kurssil-
le tarpeeksi vanhaa ja sopi-
vaa kunnostettavaa. Ystävät 
ja tuttavat olen jo kysel-
lyt läpi.”

Haussa on ennen 
1880-lukua valmistettuja 
Raamattuja tai muita van-
hoja kirjoja, joissa on rikki-
näinen nahkaselkä tai nah-

kakansi. 1900-luvun taitteessa alkoi köyhempi 
aika - paperit ja nahkat, joita käytettiin kir-
joissa huonontuivat. 1800-luvun kirjoissa 
nahka on vahvaa ja paperi usein tehty lum-
pusta.

”Jos ihmisiltä tai seurakunnilta löytyy kaa-
peistaan tällaisia kirjoja, voi minuun ottaa yh-
teyttä kesäkuun aikana ja tuoda nähtäväksi.”

Wegmann tarjoaa työtunnit, mutta mah-
dollisesti materiaalikuluihin hän tarvitsee 
apua. Hakusessa on 2-3 kirjaa. Claudia on ta-
vattavissa Pikku Pietarin torikujalla, jossa yrit-
täjällä lähtee käyntiin kolmas kausi.

Ylösalas-kristitty
”Kesä on itselleni aina uusi alku, vaihtelua tal-
ven yksinpuurtamiseen. Tunnelma torikujalla 
on ihana. Olen onnellinen, että olen päässyt 
mukaan. Kolme kuukautta on hektistä aikaa, 
mutta se on sen arvoista. Syksyllä taas olen 
iloinen, että pääsen omaan rauhaan. Kuule-
maan omia ajatuksia ja ideoimaan.”

Inspiroivaa on myös kirkkomusiikki, jos-
ta Claudia nauttii. Sekä joulun alla Christmas 
Carols. Ilo ja yhdessälaulaminen.

”Olen sellainen ylösalas-kristitty”, Weg-
mann nauraa.

”Meille jokaiselle tulee eteen ylä-ja alamä-
kiä. Silloin tarvitaan lisätukea. Tiedän, mistä 
apu tulee.”

Uusia kuvioita avautuu joka päivä. Rikki-
näistä voi paikata ja sitä uudistaa. Kärsivälli-
syyttä ja aikaa se vaatii. Kuten usein elämäs-
säkin.

TekSTi Ja kUVa 
Hanna karkkonen 

Claudia löysi värit
Kirjansitoja etsii kunnostettavakseen vanhaa Raamattua.

”Liekö 
tämä rohkeutta 
vai hulluutta?  
Molempia 
varmaan.

Kirjansitomo Clabbokin yrittäjä Claudia
Wegmannin käsissä syntyy persoonallisia
kirjoja, rasioita ja suruadressien sidoksia. 
”Yksi mielenkiintoisimmista kunnostustöistä on 
ollut iso amerikkalainen kuvaraamattu, joka oli 
aika pahasti revennyt ja jonka sain monen työ-
tunnin jälkeen lähes alkuperäiseen muotoon.”


